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ÖZET 

TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE RÜYA 

 

 Çağlar boyunca, bütün medeniyetler ve dinler rüyalara büyük önem 

vermiĢlerdir. Her medeniyet ve din kendi kültürüyle yoğurduğu bir rüya algısı 

yaratmıĢtır. Rüyaların genel olarak, bu dünya ile öteki dünyalar arasında iletiĢimi 

sağladıklarına, kutsal bilgilerin aktarıcısı olduklarına ve tanrının mesajlarını 

içerdiklerine inanılmıĢtır.  

 Türk kültüründeki rüya algısı, Türk kültürüne ait mitoloji, destan, halk 

hikâyesi, masal ve efsaneler incelendiğinde ayrıntılarıyla ortaya çıkar. Bu türlerde 

yer alan rüyaların birçok iĢlevi vardır. Gelecekten haber vermek, uyarılarda 

bulunmak, rehberlik etmek, âĢık etmek, mekânları ve yapıları inĢa ettirmek, din 

değiĢtirtmek rüyalarda en çok rastlanan iĢlevlerdir. Bu iĢlevlerin ortaya çıkmasında, 

Türklerin mitolojik dönem ve Ġslamiyet sonrası kültürel yapıları beraber rol alırlar. 

 Rüyaların bu iĢlevleri, rüya ve kültür arasında bir iliĢki doğurur. Rüya ve 

kültür arasındaki bu iliĢki, karĢılıklı etkileĢimle Ģekillenir. Bireyler gördükleri 

rüyaları, kültürel sembollerle iliĢkilendirerek, ortak rüya motiflerinin yer aldığı bir 

geleneğin oluĢmasını sağlarlar. Aynı motiflerin olduğu benzer rüyaların artması, 

bunları bireysellikten çıkarıp yavaĢ yavaĢ toplumsal kılar. OluĢan yapı, bir rüya 

baĢlığı oluĢturarak, bireyle anılmaktan sıyrılır ve kolektif rüya bilincini oluĢturur. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

DREAMS IN TURKISH FOLK CULTURE 

 Through out the ages, all the civilizations and religions have paid a great 

attention to dreams. Each civilization and religion has created a dream concept which 

was moulded with their own cultures.  Dreams were generally believed to provide 

the communication with this word and the other world, transfer sacred knowledge, 

and include the messages of the God.   

 The dream concept in Turkish culture comes into being when the mythology, 

saga, folk story and stories and legends belonging to Turkish culture are analysed 

thoroughly. The dreams taking place among these genres have a lot of functions. The 

most common functions encountered in dreams are giving news from the future, 

giving warnings, guiding, making fall in love, having places and buildings 

constructed, and changing religion. The mythological period of Turks and their 

cultural structures after Islam together have a role for the appearance of these 

functions. 

 The functions of dreams breed a relationship between a dream and a culture. 

The relationship between the dream and the culture is shaped by mutual interaction.  

The individuals, by relating the dreams they have with cultural symbols, help to 

forma a tradition where there are common dream motifs. The increase in the number 

of similar dreams which have the same motifs removes them from being individual 

and makes them social gradually. The structure formed, by creating a dream heading, 

gets away being mentioned with an individual and makes up collective dream 

awareness.  
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ÖN SÖZ 

 Tarihin en eski çağlarından bu yana her medeniyet ve din, kendi kültürel 

özellikleriyle yoğurduğu bir rüya algısı yaratmıĢtır. Rüyaların genel olarak, bu dünya 

ile öteki dünyalar arasında iletiĢimi sağladıklarına, kutsal bilgilerin aktarıcısı 

olduklarına ve tanrının mesajlarını içerdiklerine inanılmıĢtır. Ġlk çağlarda, günlük 

hayatı etkileyen ve gelecekten haber verdiğine inanılan rüyaların, sadece tanrıların 

ödül ve cezasından ibaret olduğunu varsayan insanlar, zamanla rüyaların farklı 

iĢlevlerinin olabileceğini düĢünmeye baĢlamıĢlardır. Bu yönde yapılan çalıĢmalar, 

rüyayı zamanla bilimsel disiplinlerin ilgi alanı haline getirmiĢtir. Rüyalar özellikle 

psikolojinin ve tıbbın uğraĢ alanı içine girmiĢtir. 

 Türk kültüründe rüyalar, Ġslamiyet‘in etkisiyle devirler arasında farklı 

özellikler gösterir. Farklı devirlerin rüya kabullerini tespit edebilmenin bir yolu, halk 

kültüründeki anlatmaya bağlı türleri incelemektir. Farklı dönemlere ait kültürel 

bilgiler, o döneme ait eserlerin incelenmeleriyle tespit edilebilir. Tarihî sıralarıyla 

mitoloji, destan, hikâye, masal ve efsaneler incelendiğinde bir kültür örneği kabul 

edilebilecek rüyalar, türlerin konu edindiği dönemin rüya algısı hakkında bilgiler 

verir.  

 Bir rüya motifinin bireysellikten sıyrılıp, toplumsallaĢması, kolektif hale 

gelmesi bazı ön Ģartlara bağlıdır. Rüyayı gören birey ile kültür arasındaki karĢılıklı 

etkileĢim bir rüyayı kolektif hale getirir. Bireyler gördükleri rüyaları, kültürel 

sembollerle iliĢkilendirerek, ortak rüya motiflerinin yer aldığı bir geleneğin 

oluĢmasını sağlarlar. Aynı motiflerin olduğu benzer rüyaların artması, bunları 

bireysellikten çıkarıp yavaĢ yavaĢ toplumsal kılar. OluĢan yapı, bir rüya baĢlığı 

oluĢturarak, bireyle anılmaktan sıyrılır ve kolektif rüya bilincini oluĢturur. Böylelikle 

toplumsal rüyalar farklı iĢlevler üstlenerek geleneğin devamını sağlarlar. 

  Tezin amacı, Türk halk kültüründe yer alan rüyaların iĢlevlerini tespit 

etmektir. Tezin alanı, anlatmaya bağlı olan mitoloji, destan, halk hikâyesi, masal ve 

efsanelerle sınırlandırılmıĢtır. ÇalıĢmanın adı ―Türk Halk Kültüründe Rüya‖ olsa da 

çalıĢmaya mitoloji, destan, hikâye, masal ve efsane dıĢında kalan halk edebiyatının 

ve biliminin diğer ürünleri alınmamıĢtır. Doktora çalıĢmasının süresi, halk edebiyatı 

ile biliminin çok geniĢ bir alanı kapsaması bu sınırlandırmayı zorunlu kılmıĢtır. Bu 

türlerdeki karakterlerin gördükleri rüyalar üzerinden Türk halk kültüründeki rüya 
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algısı ve iĢlevleri tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢmaya bireysel rüyalar dâhil 

edilmemiĢtir. Bu açıdan âĢık biyografileri etrafında Ģekillenen rüyalara, 

mutasavvıfların rüyalarına ve Türk tarihindeki diğer bireysel rüyalara yer 

verilmemiĢtir. Efsane bölümünde, tarihî Ģahıslara ait verilen rüyalar bir geleneğin 

devamı olduklarından ve en önemlisi de efsane olarak kabul edildiklerinden 

çalıĢmaya alınmıĢlardır. Tez, halkın düĢünce yapısını aktaran anlatmaya bağlı 

türlerdeki rüyaların iĢlevlerini ortaya koymayı hedefler. Örneğin bir âĢığın 

biyografisinde yer alan aĢk rüyalarına yer verilmezken, âĢığın anlattığı halk 

hikâyesindeki kahramanın rüyasına yer verilir. 

 Rüyaları tezin konusu olarak seçmemiz, Doç. Dr. Mehmet Naci ÖNAL‘ın yol 

göstermesiyle hazırladığımız bir seminer sonrasında olmuĢtur. Hazırladığımız 

seminerde, Türk halk kültüründeki rüyalar hakkındaki çalıĢmaların âĢık 

biyografilerindeki rüyalar, mutasavvıfların gördükleri rüyalar ve bazı türlerdeki en 

çok bilinen rüya örnekleriyle sınırlı olduğunu gördük. Örneğin Türk destanlarındaki 

rüyalar hakkındaki çalıĢmalar, Oğuz Kağan‘ın veziri Uluğ Türük‘ün rüyası veya 

Dede Korkut hikâyelerindeki rüya örnekleri gibi birkaç örnekle sınırlı kalmıĢtır. 

Masal ve efsanelerdeki rüyalarla ilgili kapsamlı herhangi bir çalıĢma yapılmamıĢtır. 

Masallardaki rüyalar iĢlevlerine bakılmaksızın, sadece Motif Index‘teki ―F. 

Olağanüstülükler‖ maddesinin ―Realist Rüyalar‖ baĢlığı altında bir araya 

getirilmiĢtir. Bu tespitlerden sonra, bütün türlerdeki rüyaları iĢlevlerine göre 

inceleyip bir araya getirmeye karar verdik.  

 Ġlk olarak mitoloji, destan, halk hikâyesi, masal ve efsane metinlerinden 

ulaĢılabilenlerin tümü teker teker incelenerek fiĢlendi. Örneğin masallardaki 

rüyaların tespiti için yaklaĢık 3000 masal metni incelendi. ÇalıĢmada bütün Türk 

dünyasıyla ilgili ulaĢılabilen metinlere yer verildi. BeĢ türdeki bütün rüyalar tespit 

edildikten sonra iĢlevlerinin tespiti için çalıĢılmaya geçildi. 

 Ġncelemeler sonucunda 433 rüya tespit edildi. Amaç rüyaların iĢlevlerini 

incelemek olduğu için türlerdeki her rüyanın ne iĢe yaradığı tespit etmeye çalıĢıldı. 

Bunun için uygun olan her rüya;  

 i) Rüya Öncesi 

 ii) Rüya 

 iii) Rüya Sonrası 
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olmak üzere üç bölümde incelendi. Amaç, rüya öncesi ve sonrasındaki farklılıkları 

tespit ederek, rüyanın bu değiĢimdeki rolünü ortaya koymaktır.  

 Rüya öncesinde, rüyayı görenin kim olduğu, statüsü, rüyanın hazırlık aĢaması 

ve bazı türlerde de rüyanın nerede ve ne zaman görüldüğü tespit edilerek özetlendi. 

 Rüya kısmında, metindeki rüya kısmı olduğu gibi aktarıldı. Rüyada görülen 

kutsal karakterler, simgeler, rüyadaki rehberlikler, uyarılar, cezalar amaçlar, iĢlevler 

tespit edildi.  

 Rüya Sonrasında, rüya öncesi bölüm dikkate alınarak aradaki farklılıklar ve 

değiĢimler tespit edilerek, rüyaların bu değiĢimdeki rolleri incelendi ve iĢlevler 

ortaya çıkarıldı. 

 Her rüyadan sonra, öz bilgilerin olduğu tablolar çizildi. Her türde tablolar 

bazı küçük farklılıklar göstermiĢtir. AĢağıda, yöntemin anlaĢılması için çalıĢma 

içerisinden bazı tablo örnekleri verilmiĢtir.   

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyadaki 

Müjde 

Rüyadaki 

Kutsal 

Karakterler 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın 

Sonucu 

Yusuf Bey-

Ahmet Bey 

(Bozoğlan) 

Destanı 

Yusuf 

Bey / 

Bey 

Yedi 

yıldır esir 

olmaları 

Tutsaklıktan 

kurtulacakları

nı müjdelemek 

Hz. Ali, 

Kırklar, 

Pirler 

Üç kırmızı 

gül 

Yusuf Bey ve 

Ahmet Bey 

tutsaklıktan 

kurtulurlar 

 

 Yukarıdaki tablo bir destandaki rüya ile ilgilidir. Destandaki motiflere göre 

tablonun bu Ģekilde çizilmesi uygun görülmüĢtür. Bu tablo destanın kesitlerini 

vermektedir. Rüyadan önce yedi yıldır esir olan kahramanlar, rüyadaki müjdeyle 

kurtulacaklarını anlarlar. Rüya sonunda tutsaklık biter. 

 AĢağıda, rüya motifinin bütün özellikleriyle yer aldığı bir halk hikâyesine 

örnek tablo verilmiĢtir. 
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i) Rüya Öncesi 

Hikâyenin 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ 

Rüyayı Gören 

ve Statüsü 

Rüyaya Hazırlık Rüyanın 

Görüldüğü Yer 

Rüyanın 

Görülme 

Zamanı 

Kurbani ile 

Perizat 

Hanım 

Kurbani/ 

Sıradan Birisi 

Ağabeyinden gördüğü 

eziyetler ve bu 

eziyetlerin bitmesi için 

ettiği dua 

Üçler Mezarının 

yanındaki ġeker 

Bulak adlı çeĢme 

Gündüz vakti 

ii) Rüya 

RÜYA 

Rüyaya Giren 

KiĢi/KiĢiler 

 

Rüyada 

Gösterilen KiĢi 

ve Statüsü 

Rüyanın Amacı Badenin 

Türü ve 

Miktarı 

Sevgilinin GösteriliĢi/ 

Benzer Bir Rüya 

Görüp Görmediği 

Kırklardan Üç 

derviĢ 

Perizat Hanım/ 

PadiĢahın Kızı 

Kurbani‘yi saz âĢığı 

yapıp çektiği 

eziyetleri bitirmek ve 

Perizat Hanım‘a âĢık 

etmek 

Üç Bade Perizat Hanım endam 

aynasından Kurbani‘ye 

gösterilir. Perizat 

Hanım, aynı rüyayı 

görür. 

iii) Rüya Sonrası 

RÜYA SONRASI 

Rüyadan UyanıĢ Sonuç 

Kurbani altı gün baygın yatar, annesinin 

çaldığı sazın sesini duyunca uyanır. 

Rüya amacına ulaĢmıĢtır. Rüyadan uyanan Kurbani, 

usta bir saz âĢığı olduğu gibi, Perizat Hanım‘a âĢık 

olur. Kızı bulmak için yolculuğa çıkar. 

 

  

 Yukarıdaki tablo bir hikâyedeki rüyaya aittir. Halk hikâyelerindeki rüya 

metinleri uzun olduklarından ve birçok motife sahip olduklarından tablo daha 

ayrıntılıdır. Rüya öncesinde sıradan biri olan ve ağabeyinden eziyet gören Kurbani 

ettiği duadan sonra kutsal bir mekânda bir gece bir rüya görür.  Rüyasında 

Kırklardan üç derviĢ, Kurbani‘ye üç bade içirerek onu padiĢahın kızı olan Perizat 

Hanım‘a âĢık eder.  Altı gün baygın yatan Kurbani, uyandığında sanatçı kimliğe 

sahip olmuĢtur ve Perizat Hanım‘a âĢıktır.   

 433 rüyadan uygun olanlarının tümüne tablo hazırlanmıĢtır. Her baĢlığın 

sonunda bütün tablolar bir araya getirilerek bazı istatistiksel bilgilere ulaĢılmıĢtır. 

Her baĢlık için, rüyayı görenlerin statülerinin, rüyaların hazırlık aĢamalarının, rüyada 

görülenlerin, uyarıların, müjdelerin, rehberliklerin, simgelerin, cezaların uygun 

olanlarının grafikleri ayrı ayrı verilmiĢtir. Her tür için oluĢturulan beĢ ayrı grafik ise 

giriĢ bölümündeki değerlendirmeler kısmında verilmiĢtir. Rüyaların türlerarası 

iliĢkilerini ortaya koyan en önemli beĢ grafik de yine giriĢ bölümünde verilmiĢtir.  
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 ÇalıĢma giriĢ, beĢ bölüm, kaynakça ve dizinden oluĢmuĢtur. Anlatmaya 

dayalı türler sıralanırken mitoloji, destan, hikâye, masal ve efsane sıralaması uygun 

görülmüĢtür. Bu sıralamanın tercihinde türlerdeki rüyaların iĢlevleri etkili olmuĢtur. 

Mitolojilerin ardından destanlara yer verilmiĢtir. Mitolojilerdeki rüyaların en temel 

iĢlevleri yöneticilere gelecekleri hakkında bilgi vermek ve baĢarılarını 

müjdelemektir. Mitolojilerde yer alan rüyalarda, Türk kültürü açısından önemli bazı 

simgeler sıklıkla yer almıĢtır. Türlerdeki rüyalar incelendiğinde, destanlardaki 

rüyaların da çoğunun iĢlevlerinin bu yönde oldukları ve bu rüyalarda da mitolojilerde 

olduğu gibi Türk kültürü açısından önemli simgelerin olduğu tespit edilmiĢtir. Birçok 

bilim insanı, mitolojilerden sonra masalların geldiğini kabul etse de, rüya motifi 

üzerinden yapılacak sıralamada mitolojilerden sonra destanların gelmesi gerektiği 

düĢünülmüĢtür. 

 ÇalıĢmada destanlardan sonra halk hikâyelerine yer verilmiĢtir. Halk 

hikâyeleri, destanda iĢlenen kahramanlığın, zamanla yerini aĢk ve kahramanlığa 

bırakmasıyla oluĢan türlerdir. Destanlarla ortak rüya iĢlevleri olduğundan destandan 

sonra halk hikâyelerine yer verilmiĢtir.  

 Masallarda yer alan rüyaların iĢlevleri ve amaçları mitoloji, destan ve 

hikâyelerden tamamen farklıdır. Daha çok sosyal statü bakımından alt tabakada olan 

insanların hayatları iĢlenmiĢtir. Rüyaların temel iĢlevi bu insanlara yardım etmektir. 

Masallar halkı konu alırken diğer türler daha çok yönetici sınıfı konu almaktadır.  

 Efsaneler günümüzde yaĢayan en önemli türler olduklarından ve efsanelerde 

geçen rüyalara inanıldığından efsane en son tür olarak yer almıĢtır. Bu gibi 

nedenlerden dolayı çalıĢmanın bölümleri Ģöyledir; 

 GiriĢte, rüya hakkında yapılan çeĢitli tanımlar, ilmî disiplinlerin rüyalara 

yaklaĢımları, eski medeniyetlerin ve semavi dinlerin rüyaya bakıĢı, Ġslamiyet‘in 

rüyaya verdiği önem ve türlerdeki rüyalar hakkında genel değerlendirmeler 

verilmiĢtir. Birinci bölüm, Türk kültürünün anlatıya bağlı ürünlerinin ilki olan 

mitolojik metinlerdeki rüyalardan oluĢmaktadır. Türk mitolojisine ait rüya örnekleri 

bu bölümde verilmiĢtir. Ġkinci bölümde, Türk destanlarındaki rüyalar incelenmiĢtir. 

Destanlar, kahramanlığın anlatıldığı ürünler olduğu için, bu metinlerde incelenen 

rüyalar, destan kahramanının kendisi ve yakın çevresi tarafından görülmektedir. 

Kahraman, kavgasını genellikle ülkesi ve milleti için verdiğinden, gördüğü rüyalar 
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genellikle bütün ülkeyi ilgilendirir. Üçüncü bölümde, halk hikâyelerindeki rüyalar 

incelenmiĢtir. Genellikle aĢk hikâyelerinde tespit edilen rüyalar, geleneğin devam 

ettirilmesinde önemli görevler üstlenir. Dördüncü bölümde, rüyaların çok çeĢitli 

iĢlevler içerdiği Türk masalları incelenmiĢtir. Masallardaki rüyalarda en genel iĢlev, 

sosyal adaleti sağlamak olduğundan rüyalar diğer türlerin aksine sıradan insanlar 

tarafından daha fazla görülürler. BeĢinci bölümde, en fazla rüyanın tespit edildiği 

efsaneler incelenmiĢtir.  Efsanelerde görülen rüyalar, rüya ve gerçeklik iliĢkisini 

kültürel boyutlarıyla ortaya çıkarır. Kaynakçada, çalıĢma esnasında faydalanılan 

kitap, makale ve ansiklopedilerin tümüne alfabetik olarak yer verilmiĢtir. Son olarak 

dizinler oluĢturulmuĢtur. Tezin içeriğine göre önce tablolar dizini daha sonra 

grafikler dizinine yer verilmiĢtir. Bu dizinlerden sonra Ģahıs adları ve yer adları 

dizinine yer verilmiĢtir. 

 Tezin yazımında, Türk Dil Kurumunun hazırladığı Yazım Kılavuzu (2005) 

dikkate alınmıĢtır. Özellikle Arapça özel isimlerin yazımında, kılavuzun belirlediği 

kuralların dıĢına çıkmamak uygun görülmüĢtür. 

 Tez, çok büyük uğraĢlarla hazırlanmıĢtır. En baĢta, lisansüstü çalıĢmalarımın 

tümünde, her zaman yanımda olan, desteğini sürekli artıran vefakâr eĢim Seçil 

Çelepi‘ye minnettarım. ÇalıĢma esnasında Türk dili ile ilgili yardımlarını 

esirgemeyen Ümit Eker‘e teĢekkür ederim. Hayata ve bilime dair yol 

göstermelerinden dolayı değerli hocam Prof. Dr. Pervin Çapan‘a, bilimsel disiplin ve 

ifade gücü kazandırma yolundaki özverisinden dolayı değerli hocam Prof. Dr. Ali 

Akar‘a çok teĢekkür ederim. Doktoraya baĢlamamdan bu yana kiĢiliğini, bilimsel 

etik ve bilim adamı hassasiyetini örnek aldığım, doktoramın her aĢamasında yol 

gösteren, engin bilgisini esirgemeyen, bilimsel düĢünmeyi kazandırmaya çalıĢan, 

danıĢman hocam Doç. Dr. Mehmet Naci Önal‘a, çok Ģey borçlu olduğumun farkında 

olarak, teĢekkür ederim.    
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Alm. Almanca 

C. Cilt 

Coğ. Coğrafi 

çev. Çeviren 

Fr. Fransızca 

hzl. 
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Hazırlayan 

Hazreti 
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Prof. Profesör 
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TKAE Türk Kültürü AraĢtırma Enstitüsü 

vd. ve diğerleri 

Y. Yatır 
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GĠRĠġ 

  

I -Rüya Kavramı 

 Rüya kelimesi, Arapçada ―Görmek‖ anlamına gelen ―Rü‘yet‖ kökünden 

türemiĢtir (Çelebi 2008: 306). Divanü Lugati‘t-Türk‘te rüya ve düĢ için ―Tüş‖ 

kelimesi kullanılmıĢtır (Atalay 1941: 125). 

 Rüya kelimesi Azeri Türkçesinde ―rö'ya‖, BaĢkurt ve Tatar Türkçesinde 

―Töş‖, Kırgız ve Özbek Türkçelerinde ―Tüş‖, Kazak Türkçesinde ―Tüs‖ Türkmen 

Türkçesinde ―Dǖyş‖; Uygur Türkçesinde ise ―Çuş‖ kelimeleriyle karĢılanır 

(KarĢılaĢtırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü 1991: I, 726). 

 Rüya kelimesi Ġngilizcede Dream, Almancada Traum, Fransızcada Rêve ve 

Ġspanyolcada Sueňo kelimeleriyle karĢılanmaktadır. 

  

1. Rüyanın Tanımı 

  Rüyanın tanımı sözlük, ansiklopedi ve bilim adamlarının eserlerinde birbirine 

yakın Ģekillerde yapılır. Bu tanımlarda rüyaların belirli özelliklerine yer verilir.   

 

 1.1. Sözlüklerde Rüya 

 Rüya kelimesi sözlüklerde ―DüĢ‖ baĢlığı altında incelenmektedir. 

Sözlüklerde, ―Uykuda görülen şey‖ (ġemseddin Sâmî 1996: 676), (Doğan 1996: 

936); ―Bir kişinin uyku sırasında zihninden geçen hayâl dizisi‖ (Tuğlacı 1974: 2442); 

―Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü‖ (Türkçe Sözlük 2005: 

589), (Püsküllüoğlu 1995: 513); ―Uyurken zihinde beliren hayaller ve düşünceler‖ 

(Ayverdi 2005: 781) Ģeklinde tanımlar yapılmaktadır.  

 Dinî Kavramlar Sözlüğü‘nde rüyalar için ―Görmek anlamına gelir; terim 

olarak, düş, uykuda görülen şeyler‖ açıklamalarına yer verilerken, rüyaların içeriği 

hakkında ―Uykuda görülen şeyler, gerçeğe işaret olabileceği gibi, gerçek dışı şeyler 

veya uyanık iken zihnini meşgul eden şeyler, arzu edip de ulaşamadığı şeyler de 

olabilir.‖ Ģeklinde bilgiler verilir (Karaman 2006: 565). 
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 Ezoterik Sözlüğü‘nde rüyaların ―Uykunun REM safhası sırasında oluşan bir 

bilinç aktivitesi oldukları, bilinçaltı tabakalarına önemli bir giriş sayıldıkları‖ 

belirtilir (Werner 2005: 687). REM; ―Uykuda hızlı göz hareketlerinin ve rüya 

görmenin söz konusu olduğu döneme verilen ad‖dır (Salt, Çobanlı: 354). 

 Felsefe sözlüklerinde düĢlerin ―Uyurken zihinde beliren olayların tümü‖ 

(Çankı 1955: 560) ve ―Uyku sırasında oluşan, bilincin ve iradenin denetiminden 

bütünüyle bağımsız bir biçimde oluşan ruhsal hayaller‖ oldukları kabul edilir 

(Cevizci 1999: 276). Voltaire, hazırladığı Felsefe Sözlüğü‘nde rüyalar için Ģu 

bilgilere yer verir; ―Oradan oraya dönüp dolaşan gölgelerle zihinleri oyalayan 

düşleri, ne tanrı sunakları, ne de yüce güçler gökten gönderir. Herkesin düşü kendi 

malıdır. Düşler her zaman için büyük bir baş inan konusu olmuştur. Bundan daha 

doğal bir şey de olamazdı. Sevgilinin hastalığına çok üzülen bir insan, düşünde onu 

ölüm halinde görür. Ertesi gün de sevgilisi ölür. Demek ki tanrılar onun ölümünü 

kendisine haber vermişlerdir.‖ (Voltaire 1977: 480)  

 Psikoloji sözlüklerinde rüyaların ―Uykuda iken imajların canlanması ile 

meydana geldikleri‖ (Sarp 1955: 91) belirtilir ve ―Uyku esnasında ortaya çıkan ve 

birbirleriyle bağıntılı ya da bağıntısız olarak algılanan görüntüler bütünü‖ (Gürün 

1991: 129); ―REM uykusu sırasında gözlenen öykümsü imajlar‖ (Budak 2000: 648)  

gibi benzer tanımlar yapılır. 

 Tasavvuf Terimleri Sözlüğü‘nde; ―Uyku halinde zihinde beliren düşünceler 

ve olaylar. Rüya ölümün kardeşidir, ölümle mâlum olan hususların bazıları rüya ile 

de mâlum olur.‖ açıklamalarına yer verilir (Uludağ 1991:443).  

 

 1.2. Ansiklopedilerde Rüya 

 Ansiklopedilerde rüyalar için birbirine yakın tanımlar yer alır. Rüya kelimesi 

için; ―Bir kimsenin uyku sırasında zihninden geçen hayal dizisi, düş‖ (Meydan 

Larousse 1969: X, 782); ―Uyku sırasında görülen şey, düş‖ (Türk Dili ve Edebiyatı 

Ansiklopedisi 1977: VII, 369); ―Uyku esansında görülen hayaller dizisi‖ (Yeni Türk 

Ansiklopedisi 1985: IX, 3307); ―Düş olarak da bilinir, uyku sırasında canlı, çarpıcı, 

görsel ve işitsel varsanılarla (halüsinasyon) ortaya çıkan yaşantı‖ (AnaBritannica 

1986: XVIII, 558); ―Uyku sırasında zihinde ortaya çıkan ve bir kısmı belleğe 

kaydedilen ruhsal olay‖ (Büyük Larousse 1992: XIX, 10004) gibi tanımlar yer alır. 
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2. Bilim Adamları ve DüĢünürlerin Eserlerinde Rüya 

 Rüya; biyoloji, fizyoloji, psikoloji, din, felsefe, tasavvuf ve edebiyat gibi 

birçok ilmî disiplinin ilgi alanına giren önemli problemlerden birisidir. Bu yüzden 

her bilim dalı rüyayı, kendi ilmî prensipleri doğrultusunda açıklamaya çalıĢır 

(Erdoğan 2003: 63). 

Bilim dünyasında rüyaların biyolojik, fizyolojik ve psikolojik yönleriyle ilgili 

birçok çalıĢmalar yapılmıĢtır. Bu çalıĢmaların sonucunda rüyaların çeĢitleri ve 

nitelikleri uzun uzadıya anlatılmıĢ ve örneklendirilmiĢtir. Yapılan çalıĢmalarla çeĢitli 

kuramlar geliĢtirilmiĢtir. Bu kuramlar, rüyaların biyolojik açıdan oluĢumlarını, 

beslendikleri kaynakları, iĢlevlerini, insan yaĢamına etkilerini,  etraflarında oluĢan 

kültürel dairenin sınırlarını açıklamaya çalıĢırlar. OluĢturulan kuramların bazıları 

rüyalara biyolojik yaklaĢımlar sergiler. Biyolojik kuramlar, daha çok rüyaların 

oluĢumunu izah etmeye çalıĢırlar. Günümüze kadar sırrını koruyan rüyalar hakkında, 

Ġslam ve Batı dünyasının düĢünürleri çeĢitli felsefi açıklamalarda bulunmuĢlardır. 

Psikolojinin geliĢmeye baĢlamasıyla, bilim adamları rüyaların insan bilinciyle 

iliĢkisini ortaya koyan çeĢitli kuramlar geliĢtirmiĢlerdir. 

 

 2.1. Rüyalara Biyolojik YaklaĢımlar 

 Rüya ve uyku hakkında yapılan çalıĢmalar çok eskilere dayanır. Bilimsel 

veriler olsa da uyku ve rüya hakkında yapılan çalıĢmalar yıllar içerinde farklı 

sonuçlar vermiĢtir (Dee 1997: 17). Eski çağlardan H. Bergson‘a kadar, rüyaların 

uyuyan beyin üzerine çarpan dıĢ uyaranlar sebebiyle meydana geldiği görüĢü 

benimsenmiĢtir. Hipokrat‘tan Platon ve Aristo‘ya kadar uzanan görüĢler, meseleyi 

daha çok psikolojik açıdan ele almıĢtır. 1815‘de Maine de Bran‘ın, Uyku, Rüyalar ve 

Sembolizm Hakkında Yeni Mülahazalar adlı eseri, rüya hakkındaki görüĢleri 

çeĢitlendirir. Buna göre, rüyalar hayallerin pasif birer Ģekilleridir. H. Bergson, 

uyumayı dıĢ dünyadan ilgiyi kesmek olarak nitelendirir (Yüksel 1996: 76-77). 

  Eski çağlardan bu yana, uyumanın fiziksel olarak vücudu dinlendirdiği 

düĢünülmüĢtür. Kasların, dinlenirken de gevĢediği ve vücudun uykuda hareketsiz 

olmadığı tespit edilince, uykunun fiziksel rahatlamadan çok ruhsal rahatlamayı 

sağladığı kabul edilmiĢtir. Bu görüĢe göre, uykudayken insanın en önemli ve 

hareketli organı olan beyin kapanır. Kısa bir zaman sonra beyin dalgalarının 
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uykudayken de izlenebilmesiyle bu görüĢ de geçerliliğini yitirir. Bu konuda birçok 

deney yapılmıĢtır. Ġnsan iliĢkileri ve dolayısıyla dıĢ dünya ile etkileĢim azalınca 

uykuya daha az ihtiyaç hissedildiği fark edilmiĢtir. Son bilimsel araĢtırmalar, 

uykunun hem bedenin hem de ruhun dinlenmesi için önemli olduğunu gösterir (Dee 

1997: 17-18). Uyku, dıĢ dünyaya olan duyarlılığın ve farkında oluĢun azaldığı bir 

durumda faaliyetsizlik halin geri dönüĢü sayılabilir (Akot 2005: 10).  

 Teknolojinin ilerlemesiyle beraber H. Berger, 1920‘de beyin hücrelerinin 

faaliyetinden doğan elektrik akımlarını tespit etmiĢtir (Özbaydar 1971: 56). Bunlara 

Alfa ve Beta isimleri verilir. Elektrikli aletlerin geliĢmeye baĢlamasıyla Delta gibi 

birçok dalga bulunur. Bu dalgaların kaydedilebilmesi için baĢın değiĢik noktalarına 

elekrotların bağlanmasıyla dalgalar elektroensefalograma, kısaca EEG‘ye 

dönüĢtürülür (Dee 1997: 20).  

 EEG‘ler kiĢinin ne zaman rüya gördüğü hakkında ipuçları verir. Normal uyku 

süresinde ortalama her 89 dakikada bir, Delta ritmi dalgalar yerine Alfa ritminde 

dalgalar ortaya çıkar ve bunlar bir müddet sonra kaybolarak yeniden Delta ritmi 

devam eder. Rüyaların, her 89 dakikada bir ortaya çıkan bu Alfa karakterindeki 

dalgalar esnasında görüldüğü tespit edilmiĢtir. Uyuyan birinin göz hareketleri, göz 

kapağı üzerine ve göz kasları hizasına yerleĢtirilmiĢ bulunan elektrotlarla EEG 

üzerinde kaydedilebilir (Özbaydar 1971: 57).  

 Beyin dalgaları, uykunun farklı düzeylerini gösterir. Uykunun altı farklı 

düzeyi vardır. A en hafif uyku düzeyini gösterir ve B, C, D, E ve F ise derinleĢen 

uyku düzeyleri için kullanılır. Altı düzeye bağlantılı iki çeĢit uyku vardır. Bunlar 

REM (Rapid eye movement, Hızlı göz hareketi) ve NREM (non-REM, YavaĢ göz 

hareketi) olarak tanımlanır. NREM, sessiz uyku olarak bilinir ve birkaç düzeyi vardır. 

Ġlki 90 dakika sürer. Bunu 10 dakikalık bir REM durumu takip eder. AraĢtırmacılar 

REM durumundaki birisini uyandırınca, denek genellikle rüya gördüğünü söyler. 

REM, esnasında eller ve kollar hareketsizdir. Kan basıncı ve kalp atıĢları artar. 

Gözler, göz kapaklarının altında hareket eden bir Ģeyi takip eder gibi hızla sağa ve 

sola hareket eder. Göz hareketleri en çok derin REM uyku olan F düzeyinde artar. 

REM durumda geceleri sık sık uyandırılıp rüyadan yoksun bırakılan insanlar çabuk 

kızıp, sinirli ve huzursuz olurlar (Dee 1997: 20-21). Uyku sırasındaki bu fiziksel 

değiĢimler, rüyanın ne zaman ve hangi aralıklarla görüldüğünün bilgisini verir.    
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 Rüyaların oluĢmuyla ilgili yapılan çalıĢmalar, ilgili teorileri artırır. Rüyaların 

insan midesiyle ilgili iliĢkisini ele alan Hartley, rüyaların sadece uyuyan insanların 

tasavvurları, faziletleri veya hayalleri olduğunu savunur. Rüyaların oluĢumunu bir 

önceki günde edinilen izlenim ve fikirlere, mide ve beynin durumuna ve bileĢimlere 

bağlayan Hartley, mide veya vücudun herhangi bir bölümünde oluĢarak beyne 

nakledilen titreĢimlerin rüyaya sebep olduğunu düĢünür (Yüksel 1996: 89-90). 

 Son yıllarda rüyaları insan biyolojisiyle çözümlemeye çalıĢan bilim insanları, 

rüyaların insan genetiği ile iliĢkisini belirlemiĢlerdir. Michel Jouvet, REM 

uykusunun, beyin sapındaki pons adı verilen bölgeden gelen sinyallerle baĢladığını 

ve rüyaların bireyin genetik hareket planını belirleyen iĢlevleri olduğunu savunur. 

REM uykusunun, genetik emirlerle günlük deneyimleri birleĢtirdiğini, bireyler 

arasındaki psikolojik farklılıkların REM uykusundaki genetik kodlardan 

kaynaklandığını düĢünmektedir (Gökçesu 2003: 32). 

  Rüyaların oluĢumu hakkında birbiriyle çeliĢkili düĢünceler ortaya atılmıĢtır. 

Rüyaların gizli arzuların ifadesi ve uykunun koruyucusu olduğunu savunan S. Freud 

ve diğer psikanalistler, yıllarca psikanalatik ve psikiyatrik düĢünceyi 

yönlendirmiĢlerdir. Rüyaların, beynin bir bölümünden sinir sisteminin rastgele 

faaliyetleriyle oluĢtuğuna inanan bazı bilim adamları psikanalize karĢı çıkmıĢtır. Bu 

grubun düĢüncesine göre rüyalar, ruhsal bir anlam içermeden oluĢurlar. Günümüzde 

ise rüyaların beyine ait olgular olduğu, yalnızca insanlarda değil tüm memelilerde 

görüldüğü bilgisi kabul edilerek çalıĢmalar devam etmiĢtir (Stone 2000: 69). 

 

 2.2. Rüyalara Felsefi YaklaĢımlar 

  Ġslam ve Batı dünyası filozoflarının rüyalara birbirinden farklı yaklaĢımları 

vardır. Batılı bilginler genel bir düĢünceyle rüyayı, gün içinde karĢılaĢtığımız 

olayların bilinçaltında büründüğü hâl Ģeklinde açıklarken, doğulu bilginler bu görüĢe 

katılmakla beraber, onu daha çok bir ilahi ve uyarıcı mesaj olarak görmüĢlerdir 

(Güven, Belbağı 2006: 19).  
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 2.2.1. Ġslam Dünyası 

 Ġslam düĢünürlerinin rüya hakkındaki düĢünceleri, Ġslamiyet‘in rüyaya bakıĢı 

etrafında ĢekillenmiĢtir. DüĢünür ve mutasavvıflar Kuran‘daki ayetlerden ve Hz. 

Muhammet‘in hadislerinden yola çıkarak rüyalar hakkındaki düĢüncelerini ve rüya 

sınıflandırmalarını eserlerinde bildirmiĢlerdir. Ġslam düĢünürleri, rüyaların 

oluĢumunu ve mahiyetlerini genel olarak Zümer suresinin 42. ayetine dayandırarak 

açıklarlar (Çelebi 2008: 307).  

 

―Allah, o canları öldükleri zaman, ölmeyenleri de uyuduklarında alır. Sonra haklarında 

ölüm hükmü verdiklerini alıkoyar, diğerlerini de takdir edilmiş bir süreye kadar 

salıverir. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için nice ibretler vardır.‖ (Zümer /42) 

 

Ġlgili ayette, ruhun uykudayken bedenden ayrıldığı ve düĢünebilen kavimler 

için bunda birçok hikmet olduğu anlatılır. DüĢünürler, bu ayetten hareketle ruhun 

seyahate çıktığını varsayarak rüyaların, bu aĢamada oluĢtuğunu düĢünmüĢlerdir.  

 

 2.2.1.1. Farabi 

 Farabi (870-950), rüyaları insan psikolojisine dayandırarak açıklamıĢtır. 

Ġnsanın psikolojik yapılarına ―kuvvet‖ adını veren Farabi; hafıza, algılama ve hayali 

―muhayyile kuvvet‖ olarak adlandırırken; zekâ, yetenek ve düĢünmeyi de ―natık 

kuvvet‖ olarak kabul eder. Muhayyile, hayal gücü ve tasarlayabilme anlamlarına 

gelir (Köktürk 1997: 58). Farabi‘ye göre, rüyada rol oynayan muhayyile kuvvetidir. 

Bu gücün, rüyaların oluĢumunda belirleyici bir iĢlevinin olduğunu belirtir (Çelebi 

2008:  307). Uyanıkken iĢitme, konuĢma yeteneğiyle ortaklaĢa çalıĢan muhayyile 

kuvveti, bu organların kendisine verdiği Ģeyleri kaydeder. Uyku hâlinde tam bir 

serbestliğe kavuĢunca, yanında bulunan mahsulleri resmetmeye baĢlar ve onlarla 

meĢgul olup kimini birbirinden ayırır, böylece adi ve sadık rüyalar görülür (Farabi 

1956: 57). Her rüyayı muhayyilenin taklidinin bir ürünü olarak görür (Ġmamoğlu 

2004: 17). Rüya ve peygamberlere gelen vahiyler arasında benzerlik olduğunu 

savunan Farabi, ikisinin de aynı psikolojik yapı veya süreç içerisinde oluĢtuğunu 

düĢünmüĢtür. Ona göre rüyalar, vahiyleri anlamak için birer anahtardır. Her iki olay 

da hayal gücü aracılığıyla gerçekleĢir. Uyku anında olduğu gibi, Ģuurlu faaliyet 
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geçici olarak durduğu zaman hayal gücü tam serbestliğe kavuĢur ve diğer güçlerle 

olan iliĢkisini koparır. Bu durumda, bağımsız olarak faaliyete geçer ve kendi 

hafızasında kayıtlı bulunan izlerle meĢgul olur. Hayal gücünün çalıĢma alanını daha 

önceden yaĢanmıĢ duyumlar, kavramlar, istek ve heyecanlar oluĢturur. Hayal gücü, 

bunlardan yeni hayaller oluĢturur. Böylelikle rüyalar hatıraların, arzuların, 

eğilimlerin, beden ve ruh hallerinin bir ifadesi olarak gerçekleĢir. Hayal gücünün 

―faal akılla‖ irtibat kurması durumunda yeni tasavvurlar, sadık rüyalar veya cüziyat 

bilgileri oluĢabilir (Hökelekli, 2003: 32-34). 

 

 2.2.1.2. Ġbn Sina 

 Rüyaların sebebini ve yorumunu açıklamak üzere el-kavl fî sebebi‘l menâmat 

adlı bir risale yazan ibn Sina (980-1037), rüyaların nefsin muhayyile gücüne açık 

olmasından dolayı oluĢtuğunu, nefisin uykudayken fizik ötesi âlemden bilgi 

alabileceğini düĢünmüĢtür (Çelebi 2008: 307). 

 Ġbn-i Sina‘ya göre, insan uyuduğu zaman duyu ve idrakleri durur ve bir ölü 

hâlini alır. Uyuyan beden, ölülere benzer bir duruma gelir. Ancak, uyurken bazı 

Ģeyleri görür, iĢitir hatta sadık rüyalarda, uyanıkken elde edemeyeceği bir takım 

bilgileri elde edebilir (Ġmamoğlu 2004: 18). Hayal gücü yüksek insanlar, rüyalarında 

bir Ģeyi gerçek hâliyle veya benzeriyle hayal edebilirler. Ġbn-i Sina, rüyaların 

oluĢumunda insanın hayal gücünün yanında fizyolojik özelliklerinin ve metafizik 

âlemden nefse gelen etkilerin de etkili olduğunu söyler (Durusoy 1993: 106-114). 

 

 2.2.1.3. KuĢeyri 

 KuĢeyri (986-1072), ünlü risalesinin ―makamlar kısmı‖ olan dördüncü 

bölümünde rüyayı, ayrı bir baĢlık olarak inceler. KuĢeyri, rüyayı keramet olarak 

nitelendirir ve kalple ilintili olduğunu düĢünmüĢtür. Rüyanın kalbe gelen hatır ve 

hayalle oluĢturulan, tasvir edilen görüntüler olduğunu, his ve Ģuurun tamamen yok 

olmadığı sırada görüldüğünü belirtmiĢtir (Uludağ 2008: 309). KuĢeyri, insanların ilk 

olarak bunları gerçek zannettiğini, ancak uyandığı zaman gördüklerinin rüya 

olduğunu anladığını ifade etmiĢtir. Ġnsan, uykudayken beĢ duyu organı ile maddi 

âleme ait Ģeyleri tam olarak algılayamaz. Hissi ve zaruri bilgilerle meĢgul olan 

muhayyile ve tasavvur kendisini bu algılayamama durumundan kurtararak, insan 
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uykusunda rüya olarak belirir. KiĢi uyandığı zaman, rüya esnasında gördüğü 

hayallerin, uyanık iken hissettiği duygulara ve zaruri olarak ortaya çıkan bilgilere 

göre daha zayıf olduğunu görür (KuĢeyri 1981: 574). KuĢeyri, kalbi, rüyaları 

algılama organı olarak nitelendirir. Kimileri, rüyaları algılama iĢini zihne yükler. 

Zihin, uykuda bir güneĢ gibi yayılıp geniĢler ve böylece insan, rüya meleğinden 

kendisine gösterdiklerini görebilir (Schimmel 2005: 36). 

 

 2.2.1.4. Ġmam Gazali 

 Ġmam Gazali (1058-1111), rüya hakkında bilgi verirken hadislerden 

faydalanır ve rüyanın asıl itibariyle peygamberliğin nurlarından olduğunu belirtir 

(Yüksel 1996: 138). Ġmam Gazali‘nin Kimya-yı Saadet adlı eserinde, rüya hakkında 

bilgiler yer alır. Gazali‘ye göre, duyuların yolu uyku âleminde kapandığında, kalbin 

içindeki açık bir pencere levh-i mahfuzu seyreder. Levh-i mahfuzu seyretmekle 

gelecek hakkında bilgi sahibi olur. Gelecek hakkındaki bu bilgiler doğrudan 

görülebileceği gibi bazı simgelerle görülebilir. Bu durumda tabire ihtiyaç hissedilir. 

Ġlme, duyu organlarıyla sahip olunabileceğini düĢünen insanlar, uyanık olan 

kimsenin marifetinin daha üstün olduğunu düĢünseler de uyanıkken gaibi görmek 

mümkün değildir, fakat uyku âleminde bu mümkündür. Bütün bunlar için kalbin 

dünya bağlarından kurtularak saf olması gerekir (Evginer 2010: 75). Bu durumda 

rüya, uykuda insan ruhu ile levh-i mahfuz arasındaki perdenin kalkmasıyla levhte 

yazılı olan Ģeylerin bazısının insan kalbine yansımasıdır (Çelebi 2008: 307) 

 Gazali, İhyâ u Ulûmi‘d-Din adlı eserinde rüyalara geniĢ yer verir. Gazali, 

salih ve sadık olan insanların rüyasının güvenilir olduğunu, çok yalan söyleyen 

insanların ise rüyalarının güvenilir olmadığını belirtir. Fesat ve yalanı çok olan 

insanların kalbi zamanla kararır. Bu insanların rüyalarının adgas u ahlam cinsinden 

rüyalar olduğunu belirtir (Ġ. Gazali 1975: IV, 1066).  

 

 2.2.1.5. Ġbn RüĢt 

 Ġbn RüĢt (1126-1198), rüyaları, uyku-uyanıklık, gençlik-yaĢlılık, ölüm-hayat 

gibi insan bedeninde bulunan ve nefse bağlı bulunan güçlerden kabul eder ve hayatın 

devamlılığı için hepsinin Ģart olduğunu belirtir. Ġbn RüĢt rüyaları, uyku ve uyanıklığı 

psikoloji ilmiyle çözümler. RüĢt‘e göre rüyalar, gelecekten haber verebilirler. 
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Ġnsanlar, rüyanın sebebini meleklere, kehanetin sebebini cinlere ve vahyin sebebini 

de Allah‘a bağlarlar. Ġbn RüĢt, rüyaları doğru ve yalan rüyalar olmak üzere ikiye 

ayırır (Arkan 2006: 215-238). 

 Ġbn RüĢt, insanların, geçmiĢe, Ģimdiki zamana ve geleceğe ait olayların 

bilgisinin rüyalarda elde edebileceğini düĢünür. Tahayyül gücü, bu rüyaların ortaya 

çıkmasındaki en önemli güçtür. Bedendeki değiĢikliklerin rüyalara yansıdığını 

belirtir. Örneğin, rüyada ateĢ görmek vücutta safranın fazla olduğuna, su görmek ise 

balgamın fazlalığına iĢarettir (Ġmamoğlu 2004: 18).  

 

 2.2.1.6. Muhyiddin Ġbnu’l Arabî  

 Muhyiddin Ġbnu‘l Arabî (1165-1239), rüya ilmini Hz. Musa‘nın 

ruhaniyetinden PerĢembe günü verilen bir ilim olarak görür. Arabî‘nin bir rüya 

tabirnamesi vardır. Fütûhat-ı Mekkiye adlı eserini gördüğü rüyadan sonra yazmıĢtır 

(Yüksel 1996:137). Arabî‘nin gördüğü rüyadan sonra yazdığı, Fusûsu‘l-Hikem adlı 

bir eseri daha vardır. Hz. Muhammet‘i rüyasında gördüğünü, onun kendisine bir 

kitap uzatarak; ―Bu Fusûsü‘l-hikemdir. Bunu al ve halkın faydasına sun.‖ dedikten 

sonra eserini yazdığını bildirir (Uludağ 2008: 309). Eserde, peygamber kıssaları 

anlatılırken Hz. Yusuf‘un rüyasına geniĢ yer verilmiĢtir (Gürer 2008: 39-56). 

  Muhyiddin Ġbnu‘l Arabî‘ye göre rüyalar; Allah‘ın, melekleri aracılığıyla 

hakikat veya kinaye olarak kulun Ģuurunda uyandırdığı enfüsi idrakler ve vicdani 

duygulardır. (Ġmamoğlu 2004: 29).  

 Rüya, manevi ve ruhsal konuların baĢında gelir ve kiĢinin hayal dünyasıyla 

ilgilidir. Arabî‘nin teorisinde, rüyaların tabirinde psikoloji, felsefe, metafizik ve 

tasavvufla ilgili ögeler yer alır. Uyku sırasında, unsurların misal âlemindeki 

görünüĢleri hayal dünyasına yansır. Bu durum nesnelerin aynaya yansımasından 

farksızdır. Bu rüyaların bir yoruma ihtiyacı yoktur (Apaydın 1997: 268-269). 

 Arabî‘ye göre, rüyalar iradeyle ilgilidir. Rüyada görülen Ģeyler, görenin, 

görülenin ya da her ikisinin irade ve kastı ile ilgili olabilir. Arabî, bu görüĢle rüyaları, 

iradeye bağlı ve irade dıĢı olarak sınıflandırır. Eğer rüya iradeye bağlı olarak, istek 

sonucu görülüyorsa kasteden kastettiği Ģeyi bilir. Arabî, bizzat kendisinin dilediği 

herhangi bir vakitte, rüya veya yakazasında pirlerin suretlerini görebildiğini, bu 
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pirlerin onun önünde temessül ettiğini ve böylece onun da onlarla istediği gibi 

konuĢtuğunu belirtir (Gürer 2008: 43). 

  

 2.2.1.7. Mevlânâ 

 Mevlânâ (1207-1273), uyku ve rüya hakkında çeĢitli bilgiler verir. Ġnsanlar 

uykudayken fizik ve astral bilgiler arasındaki bağların gevĢediğini, bedeni bırakarak 

astral âlemde dolaĢtığımızı, bu sırada varlığımızın gerekli tesirlerle yüklendiğini ve 

tesir dengesinin elden geçirildiğini, fiziki bedene uzun bir kordonla bağlanmıĢ 

olduğumuzu Ģu cümlelerle anlatmaktadır; ―Rüya denilince ĢaĢılacak Ģeyler açığa 

çıkar. Gönül uykuda pencere kesilir.‖ ―Adam uyur, ruhu güneĢ gibi gökyüzünde 

parlar. Bedense yorgan altındadır.‖  (Malakçı 2009: 56) 

  

 2.2.1.8. Ġbn Haldun 

 Ġbn Haldun (1332-1406)‘a göre rüya, uykudaki insan ruhunun manalar 

âlemine dalması sonucunda gaipten kendisine yansıyan varlıklara ait Ģekil ve 

suretleri bir anda görmesiyle oluĢur (Çelebi 2008: 307). Mukaddime adlı eserinde 

rüyalar ve yorumlanmaları hakkında bilgiler verir. Haldun, ruhun latif bir buhardan 

oluĢtuğunu, ruhun kalbin iç tarafında ve kanın yardımıyla bedenin diğer parçalarında 

bulunduğunu belirtir. Gün boyunca yorulan ruh, insan uykudayken dinlenmek için 

vücudun diğer organlarını terk ederek kalbe döner. Bu durumda zahiri duyguların 

faaliyeti durur ve uyku oluĢur. Ona göre insan, ancak uyku halinde bedensel ve 

maddi kaygılardan uzak olur, onlarla iliĢkisini keser. Böylelikle ruh baskılardan 

kurtulur. Ruh, kiĢi uykudayken âlemde olan her Ģeyi idrak eder. Uyanıkken vücudun 

maddi kuvvetleri bu idrake engel olur. Ruh, âlemi idrak ettikten sonra bedene döner. 

Ruh, bedende bulunduğu sürece, kendisi de bedensel olduğu için sadece bedensel 

yetilere söz geçirebilir. Zihin de bedenseldir ve o da hayali oluĢturur. Uykuda olan 

kiĢi, zihnin hayallerini gerçek hayat gibi algılamaya ve rüya görmeye baĢlar. Bu 

rüyaların her biri, uyku halinde hayalde oluĢan suretlerdir. Bu suretler ruhtan hayale 

inmiĢlerse bunlar gerçek rüyadır. Hayal tarafından uyanıklık vaktine hafızaya emanet 

edilen suretlerden ise karıĢık bir rüyadır (Ġbn Haldun 1991: II, 560-566). 
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 2.2.1.9. Ġbrahim Hakkı 

 Erzurumlu Ġbrahim Hakkı (1703-1780) Marifetname adlı eserinde rüyalar 

hakkında bilgiler verir. Eserinde insanın ulvi âlemden, bu sufli âleme garip geldiğini 

ve nefsinin iĢleriyle uğraĢtığını belirtir. Ġnsan, nefsinin menfaatine koĢtuğundan bu 

dar ve zor dünyada tutsak kalmıĢtır. Ġnsan uyuduğu zaman ise ruhun kendi 

saltanatına yükselip rahatladığına, bu rahatlamayla beraber, geçmiĢ iĢlerin uyarıcılığı 

ve gelecek hallerinin müjdesi, doğru bir rüya halinde insana malum olduğuna inanır. 

Eğer uyuyanın ruhu berzahtan geçip akl-ı kül ile karĢılaĢırsa, birçok ilhamla sırrı 

çözecek bilgiye sahip olur. Uyunanın kalbi, uykuda da nefsin ağzında ise rüyada 

kâbuslar görür (Ġbrahim Hakkı 2003: 169-172). Ġbrahim Hakkı, eserinden 

anlaĢılacağı üzere rüyaları yalan ve doğru olarak ikiye ayırır.  

 Ġbrahim Hakkı, yalancı rüyaların bir değeri olmadığına sadece kiĢiyi 

psikolojik yönden rahatlattığına inanır. Doğru rüyaları birtakım bilgilere sahip olma 

yolu olarak görür. Doğru rüyaları ancak kalbi temiz olanlar görürler. Ġnsan, sadık 

rüya yoluyla dünya ve ahiret ile ilgili bilgiler alabilir (Akot 2005: 182). 

 Ġslam düĢünürleri genel olarak ruhun uykudayken seyahate çıktığını kabul 

ederler. Rüyaların, bu aĢamada gerçekleĢtiğini düĢünmüĢlerdir. Rüyaların 

oluĢumunda hayal gücünün ve tasarlamanın çok önemli olduğunu kabul etmiĢlerdir. 

Rüyayı manevi ve ruhsal konuların baĢında kabul ederek kiĢinin hayal dünyasıyla 

ilgili olduğunu düĢünmüĢlerdir. Rüyaların nefsin muhayyile gücüne açık olmasıyla 

oluĢtuklarını belirtmiĢlerdir. Nefsin uykudayken fizik ötesi âlemden bilgi 

alabileceğine inanmıĢlardır. Bu doğrultuda rüyayı keramet olarak nitelendirerek 

kalple iliĢkisini bildirmiĢlerdir. Duyular uykudayken algıya kapanırken kalbin 

görmeye devam ettiğini varsaymıĢlardır. Ġslam dünyasındaki düĢünürlere göre kalp, 

rüyada gelecek hakkında bilgi, sahibi olabilir. Rüyaları, nefse bağlı bulunan 

güçlerden kabul ederek hayatın devamlılığı için Ģart olduğunu bildirmiĢlerdir.  

 Ġslam dünyasında rüya algısının oluĢumunda Hz. Muhammet‘in rüyalara 

duyduğu güven etkili olmuĢtur.  Bazı vahiyler rüya aracılığıyla bildirilmiĢtir. Bundan 

dolayı bazı düĢünürler rüya ve vahiy arasında benzerlik kurmuĢlardır. Rüyaları 

peygamberliğin nurlarından biri olarak kabul etmiĢlerdir. Bazı düĢünürler de rüya 

ilmini Hz. Musa‘nın ruhaniyetinden PerĢembe günü verilen bir ilim olarak 

görmüĢlerdir.  
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 2.2.2. Batı Dünyası 

 Ġslam düĢünürleri arasında ve psikolojik olmayan rüya yorumlarında rüya, 

kehanet unsuru olarak daha sonra gerçekleĢecek bir olayın önceden hissedilmesi ya 

da insan dıĢı güçler tarafından iletilmiĢ bir bilgilendirme olarak görülür. Batılı 

düĢünüler arasında ve psikolojik rüya yorumlarında ise rüyalar, insan ruhunun 

oluĢturduğu birer görüntüdür. Bu iki düĢünce, her zaman kesin biçimde birbirinden 

ayrılmaz ve Ortaçağa kadar olan dönemde birçok düĢünür, her iki düĢünceyi de kabul 

eder. Onlar, bütün rüyaları, dini içerikli olarak yorumlanması gereken rüyalar ve 

psikolojik olarak açıklanması gereken rüyalar olarak ikiye ayırıyorlardı (Fromm 

1990: 132). Antik dönem insanlarının benimsediği rüya görüĢünün, aslında kendi 

kafalarındaki gerçekleri, sanki gerçekmiĢ gibi dıĢ dünyaya yansıtmalarına yol açan 

genel evren görüĢleriyle uyumlu olduğu açıktır (Freud 2011: I, 8). 

 

 2.2.2.1. Homeros 

 Yunan düĢünürü Homeros (M.Ö 8.yy), rüyaların en akılcı veya en az akılcı 

güçlerimizin etkisiyle oluĢtuğuna inanır. Rüyalar, ortaya çıkabilmek için kemikten 

yapılmıĢ gerçek kapıyı veya fildiĢinden yapılan delilik saçmalık kapısını kullanmak 

zorundadırlar. Bu ayırımda kemiğin geçirgen, fildiĢinin ise geçirgen olmamasını göz 

önünde bulundurur (Fromm 1990: 133). 

 

 2.2.2.2. Platon 

 Platon (M.Ö 427-347), Phaidon adlı eserinde, Sokrates‘in rüya hakkındaki 

görüĢlerini aktarır. Sokrates eserde, rüyaları vicdanımızın bir sesi olarak 

değerlendirir ve insanların bu sesi ciddiye alıp ona uymaları gerektiğini ileri sürer 

(Fromm 1990: 133). Platon, rüyalarımızın, akıldıĢı arzu ve dürtülerimizin bir eseri 

olduklarını kabul eder. AkıldıĢı rüyaları görme ihtimali, sakin ve huzurlu bir biçimde 

yatağa yatıldığında azalır. Fakat bu görüĢü, rüyaların hem akıldıĢı, hem de akılcı bir 

doğaya sahip olmalarından doğan ikilik ile karıĢtırmamak gerekir. Platon, rüyaların 

genelde içimizde saklı olan vahĢiliğin ve korkunun ürünleri olduğunu ileri sürer, 

yalnızca en üst olgunluğa ve bilgeliğe ulaĢan insanlarda bu durum biraz 

değiĢmektedir (Parman 2001: 136). Platon, ruhun gerçekçi kısmı, Ģehvetli bölümü 
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sakinken rüyada geçmiĢ, Ģimdi ve geleceğe ait bilgilere ulaĢılabileceğini düĢünür ve 

kiĢi uyandığında aklın, rüyayı yorumlaması gerektiğini bildirir (Parman 2001: 40). 

 

 2.2.2.3. Aristoteles 

 Aristoteles (M.Ö 384-322), rüyaların akılcılığına önem verir. Aristo, 

uykumuzda küçük ve fark edilmeyecek bedensel değiĢiklikleri hissedebilmenin 

mümkün olduğunu düĢünür. Ayrıca uyurken, planlama ve davranıĢ kuralları ile daha 

rahat ilgilenebiliriz. Fakat buna rağmen, Aristo, rüyalarımızın genelde bir anlam 

içermediğini öne sürer. Ona göre, rüyaların birçoğu, rastlantı sonucu oluĢurlar ve 

geleceği önceden görme gibi bir iĢleve de sahip değildirler (Fromm 1990: 137). 

Aristo, rüyaların, hayal gücünün eserleri olduğunu düĢünür (Bolay 1986: 91). 

  

 2.2.2.4. Lucretius 

 Lucretius (M.Ö 99-55), De Rerum Natura adlı eserinde gün boyu 

ilgilendiğimiz olayların ya da bedensel ihtiyaçlarımızın kendilerini rüyalarımızda 

gösterdiklerini düĢünür. Rüyaların, ruhen en fazla takip edilen, aklın daha çok 

uğraĢtığı Ģeyleri yansıttığına inanmaktadır (Fromm 1990: 138). 

 

 2.2.2.5. Markus Tullius Çiçero 

 Roma dönemi, düĢünürlerinden Çiçero (M.Ö 106-43) rüya yorumu 

konusunda, Kehanetler Üzerine adlı Ģiirinde rüyalar hakkındaki görüĢlerini aktarır. 

Ona göre rüyalar, Tanrı aracılığıyla gönderilmiyor, doğadaki hiçbir Ģeyle doğrudan 

iliĢki içinde bulunmuyor ve de gözlemler ile deneyler sonucu kesin bir yorumlama 

kuralına tabi olamıyorlarsa, bu durum rüyaların önemsiz ve anlamsız olduklarının 

iĢaretidir. Bu yüzden rüyalara bakarak kehanette bulunmanın doğru olmadığını 

düĢünür (Fromm 1990:141). 

 

 2.2.2.6. Daldisli Artemidor 

  Daldisli Artemidor (M.S 2.yy) yazdığı Rüya Kitabı‘nda sistematik bir rüya 

kuramı oluĢturmaya çalıĢmıĢtır. Ġkinci yüzyılda yaĢayan Artemidor‘un düĢünceleri, 

ortaçağ düĢüncesine ilham olmuĢtur. Rüyada, rüyanın yüzü, kehanet, fantasma ( 
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duygusal rüya) ve hayal olmak üzere dört ögenin olduğunu ve rüyanın gün boyu 

yaĢanan olayları açıkladığını bildirir. Ona göre rüya denilen Ģey, sembol diliyle 

anlatılmıĢ bir bilgidir. Rüyaları yorumlamak için hiçbir genel kuralın olmadığını, bu 

yüzden zaman ve kiĢiye göre faklılık gösteren rüyaların tam olarak 

yorumlanamayacağını savunur  (Fromm 1990: 139-140). 

 

 2.2.2.7. Thomas Hobbes 

  Thomes Hobbes (1588-1699), çok eskilerden beri rüyaları, bazı hastalıkların 

ön belirtisi sayan iddiayı daha da ileriye götürerek, bütün rüyaların hastalıklı 

olayların etkisiyle oluĢtuklarını varsayar. Bedendeki bazı kötü oluĢumların rüyalara 

neden oldukları kabul edilirse, farklı ağrıların ve kötü duyguların, değiĢik rüyalara 

yol açmalarının da kabul edilmesi gerektiğini savunur. Ayrıca, insanın rüyasında 

gördükleri ile günlük hayat tecrübelerinin birbiriyle ters orantılı olduğunu savunur. 

Ona göre, uyanıkken hareket beynimizden, uyurken ise iç organlarımızdan 

kaynaklanır (Fromm 1990: 151). 

 

 2.2.2.8. Rene Descartes 

 Descartes (1596-1650), rüyaların bilgi kaynağı olmadıklarını düĢünür. Ona 

göre bilgi sadece aklın çalıĢtırılması yoluyla elde edilir ve bu da ancak bilinçli 

düĢünce halinde meydana gelebilir. Descartes, rüyaları, duyusal illüzyonlara ve 

yanlıĢ hatıralara benzetir. Rüyaların tıpkı bunlar gibi doğru gibi görünmelerine 

karĢılık yanlıĢ olduklarını bildirir. Descartes, rüyalar hakkında bu düĢüncelere sahip 

olsa da, çalıĢmalarındaki bakıĢ açılarını bilinçli bir çalıĢmasından değil gördüğü bir 

rüya dizisinden elde eder. Bir gece art arda üç rüya görür. Ġlk rüyasında kiliseye 

giderken bir arkadaĢı tarafından kendisine verilen bir kavun görür. Bunu tek baĢına 

olmanın sevgisi olarak adlandırır. Ġkinci rüyası korkutucudur. Kıvılcımlarla dolu bir 

adadadır. Bu rüyalarını ise günahlarına yorar. Üçüncü rüyasında ise kendisine bir 

sözlük ve Ģiir defteri verilir. Bunlarla beraber hayır ve evet yazılı kâğıtlar verilir. 

Descartes, ilk iki rüyayı geçmiĢe bağlarken, üçüncü rüyayı gelecekle iliĢkilendirir. 

Gelecekteki görevinin insan aklı, kaderi ve gerçeklik arasındaki iliĢkiye yönelik 

konuların çözümlendiği bir bilgi sistemi yaratmak olduğuna inanır (Parman 2001: 

135-139).    
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 2.2.2.9. Immanuel Kant 

 Immanuel Kant (1724-1804), önceleri rüyalarda bir takım kutsal bilgilere ve 

geleceği bilme yeteneğine sahip olunabileceğine inanmaz. Rüyaların ağır yenen bir 

yemekten sonra görüldüklerine inanır. Daha sonraları, rüyalarda sahip olunan 

fikirlerin, uyanık iken sahip olunan fikrilerden daha açık, kararlı ve kavrayıcı 

olduğunu belirtir (Fromm 1990:152). 

 

 2.2.2.10. Friedrich Nietche 

 Nietche (1844-1900), birçok masal, mit ve rüyayı bir araya getirerek 

oluĢturduğu kuramında, rüyaları doğrudan gerçekleĢmeyen eski olayların dolaylı 

olarak gerçekleĢebileceği bir olgu olarak kabul eder. Nietche‘ye göre rüya yorumu, 

eski bilginin elde edilmesini ve ruhta olanları bilinmesini hedefler (Ġmamoğlu 2004: 

17).  

 Batılı düĢünürler, genel olarak rüyaların en akılcı veya en az akılcı 

güçlerimizin etkisiyle oluĢtuğuna inanmıĢlardır. Rüyaların akılcılığına önem veren 

batılı düĢünürler, gün boyu ilgilenilen olayların ya da bedensel ihtiyaçların rüyada 

görüldüğünü belirtmiĢlerdir. Rüyaları, insanların dikkate almaları gereken bir vicdan 

sesi olarak kabul eden düĢünülerin yanında rüyaları akıldıĢı arzu ve dürtülerin bir 

eseri olarak kabul eden düĢünürlerde vardır.  

  Batılı düĢünürler, rüyalara bakarak kehanette bulunmanın doğru olmadığını 

savunmuĢlardır. Rüyaların bilgi kaynağı olmadıkları, bir takım kutsal bilgilere sahip 

olmadıkları düĢünülmüĢtür. Rüyaların, sadece gün boyu yaĢanan olaylar hakkında 

ipuçlarını barındırdıkları kabul edilmiĢtir. Bazı düĢünürler ise bütün rüyaların 

hastalıklı olayların etkisiyle oluĢtuklarını kabul ederler. Rüyaları doğrudan 

gerçekleĢmeyen eski olayların dolaylı olarak gerçekleĢebileceği bir olgu olarak kabul 

ederler. 

 Ġslam ve Batı dünyasının düĢünürleri arasında rüya algıları birbirinden 

farklıdır. Ġslam düĢünürleri rüyaları Allah‘tan kabul ederler ve uykudayken ruhun 

seyahat etmesi sonucunda oluĢtuklarını kabul ederler. Bu seyahat sırasında ruhun, 

öteki âlemlerle iletiĢime geçebileceğine ve kutsal bilgileri edinerek gelecek hakkında 
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da bilgi sahibi olabileceğine inanmıĢlardır. Nitekim Hz. Muhammet‘te birçok 

hadisinde bunu doğrulamıĢtır. 

 Batılı düĢünüler arasında ve psikolojik rüya yorumlarında ise rüyalar, insan 

ruhunun oluĢturduğu birer görüntüdür. Ġnsanın gün boyu yaĢadıklarından veya 

doyuma ulaĢamayan arzularından kaynaklandığına inanılmıĢtır. Bu yüzden rüyalar 

kiĢisel özellikler gösterir. Kehanet içermeleri ve kutsal bilgileri içermeleri 

düĢünülemez. 

 

 2.3. Rüyalara Psikolojik YaklaĢımlar 

 19. yüzyılın sonlarında bilim adamları, rüyaları psikoloji biliminin 

kuramlarıyla incelemeye baĢlamıĢlardır. Çünkü onlara göre rüyalar, sadece rastgele 

sinirsel ateĢlemelerin tuhaf ve anlamsız ürünleri değil, duygusal olarak yüklenen 

korkuların, arzuların ve tanımların ifade edildiği doğal bir olaydır (Lakoff 2008: 

268). Bilim adamları, antik çağın düĢüncesiyle rüyaların, insanların inandıkları 

doğaüstü güçler dünyasıyla iliĢkili olduğu, tanrılardan ve Ģeytanlardan gelen vahiyler 

olduğu görüĢünü değiĢtirmeye çalıĢmıĢlardır. Bu yaklaĢımların temelinde, rüyaların 

insan psikolojisinin bir ürünü olduğu düĢüncesi vardır. Bu bilim adamlarının en 

önemlisi Sigmund Freud‘tur. S. Freud‘tan sonra, Alfred Adler, Carl Gustav Jung ve 

Erich Fromm bu düĢünceyi desteklemiĢlerdir. 

  

 2.3.1. Sigmund Freud 

 S. Freud‘un rüyalar hakkındaki görüĢlerini anlayabilmek için öncelikle, 

kendisinin geliĢtirdiği ve ruhsal problemleri tedavi ederken yararlandığı psikanaliz 

yöntemi hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. 

 Psikanaliz, S. Freud‘un tanımıyla, sinir bozukluğu çeken kimseler için bir 

tıbbi tedavi yöntemidir. Diğer tedavi yöntemlerinden en önemli farkı, tedavinin 

baĢında hastalara yapılan telkin konuĢmalarının bu yöntemde olmamasıdır. Bu 

yöntemde hastaya, tedavinin uzun süreceği ve zorlu bir süreç olduğu, baĢarının da 

hastanın çabalarına bağlı olduğu bildirilir (Freud 1993: 13-14). S. Freud, psikanaliz 

yönteminin temelini serbest çağrıĢım tekniğine dayandırır. Serbest çağrıĢımda, 

hastaların bilinçli düĢüncelerini bir yana bırakarak, bilinçlerinin üst yüzeyini 
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taramaları istenir. Bu durum ancak akıllarına gelecek düĢüncelerin peĢine düĢmekle 

mümkün olur. Hastalar,  kendilerine saçma ve tatsız gelen Ģeyler dâhil, akıllarından 

geçen ne varsa doktora söyleyeceklerdir. Böylelikle hastanın unuttuğu ve ortaya 

çıkmaması için direndiği bilgilere ulaĢılmaya çalıĢılır. S. Freud, bilinç dıĢına itilen 

duyguların genellikle kötü olarak nitelendirilen bencillik, gaddarlık duyguları, en çok 

da yasak cinsel içgüdüler olduğunu belirtir. Buna göre, hastalık belirtileri 

yasaklanmıĢ doyumların yerini tutar ve hastalık ahlaka aykırı duygularla 

düĢüncülerin denetim altına alınmasında yetersiz kalır. Bu teknikle tedavi 

sürecindeki hipnotizmanın yerini serbest çağrıĢım almıĢ olur (Evginer 2010: 81). 

Tedavide hasta ile doktor arasında söz değiĢ tokuĢu yaĢanır. Hasta, geçmiĢ 

yaĢantısından, o anki izlenimlerinden, yakınmalarından söz eder, istek ve duygularını 

anlatır. Doktor ise bu bilgilerden hastanın düĢünce süreçlerine yön vermeye çalıĢır, 

kendisine bazı Ģeyleri hatırlatır, dikkatini belli yönlere çekmeye zorlar. Bu 

yönlendirmelerle bilinçaltına ulaĢılmaya çalıĢılır (Freud 1993: 16).  

  Psikanalitik kuram, zihinsel iĢleyiĢ ve insandaki varsayımlar topluluğudur. 

Kuram hem normal hem de normal olmayan zihinlerin iĢleyiĢini de incelediğinden 

sadece ruh hastalıklarının tedavisinde kullanıldığını düĢünmek yanlıĢtır. Psikanalitik 

kuramın uygulanmasının ruhsal hastalık ve dengesizliklerde kullanıldığı, bu kuramın 

hastalar üzerinde yapılan çalıĢma ve tedavilerden çıktığı ne kadar gerçekse, normal 

olmayan zihinsel iĢleyiĢ yanında normali kapsadığı da o kadar gerçektir (Brenner 

1998: 3). 

 Histeri konusundaki uzun araĢtırmalarının sonucunda S. Freud, hastalığın 

nedeninin sanılanın aksine biyolojik değil zihinsel olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. Bu 

zihinsel rahatsızlığının sebebinin ise yaĢanan tecrübeler olabileceğini düĢünür. Josef 

Breuer ile ortak hastaları olan Bertha Pappenheim (Anna O. takma adıyla anılır)‘i 

sağaltma çalıĢmaları yöntemin temelini oluĢturur. J. Breuer‘in hastası olan Anna 

O.‘da, birçok histerik belirtisi mevcuttur. Anna O.‘nun hatıraları, ağır hasta olan 

babasının bakımını üstlendiği dönemlerden ibarettir. Halisünasyon hâlinde, babasının 

yatağında gördüğü siyah bir yılanla boğuĢması sonucu kolu da felç olmuĢtur. Anna 

O. hipnoz tekniğiyle geçmiĢ tecrübelerini anlatarak rahatlamaktadır. Bu tedavi onu 

rahatlatıp bir gerilim boĢalması yaĢatmaktadır. J. Breuer, bu rahatlama durumunu 

―konuĢan tedavi‖ veya ―baca temizleme‖ Ģeklinde tanımlar. Bu aĢamadan sonra S. 
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Freud, Anna O.‘yu tek baĢına tedavi etmeye baĢlar. Anna O‘nun konuĢarak 

rahatlaması, psikanalatik tedavi yönteminin ana unsuru olan serbest çağrıĢımı 

doğurur. Bu tedaviyle S. Freud, çatıĢan bir duygunun bastırılmasının rahatsızlık 

doğurduğunu ve kullanılması gereken yerde kullanılmayan zihinsel enerjinin 

rahatsızlığa dönüĢtüğünü tespit eder. Bu düĢüncesini bir adım ilerleterek bastırılarak 

nevroza sebep olan rahatsızlığın kaynağının sıradan bir tecrübe olmadığını aksine, 

cinsel bir duygu olduğunu savunur. Bütün araĢtırmalardan sonra psikanalizin yapısını 

belirler. Buna göre, insan zihni yaĢanan travmatik tecrübeleri, bunlardan 

kaynaklanan duygusal ıstırap veren veya utanılacak olan hâlleri bilinçaltında tutarak 

bilince çıkmasını engeller. Bu iĢlemi bastıma mekanizması düzenler. Bilinçli ve 

bilinçsiz zihin arasındaki çatıĢma nevrotik rahatsızlıkları doğurur (Köse 2000: 30-

33). Sonuç olarak bu rahatsızlıkların tedavisinde psikanaliz, psikiyatride eksik olan 

psikolojik temeli olan sağlamayı, beden ve ruh bozukluklarının karĢılıklı etkileĢimini 

anlaĢılır kılmaya çalıĢır (Freud 1993: 21). 

 S. Freud, psikanaliz yöntemini en çok rüya yorumlamalarında kullanır. 

Rüyalara bakıĢını, kendisinden önce gelen bilim adamlarının düĢüncelerini bir adım 

ileriye taĢıyarak oluĢturur. S. Freud‘un, rüyaların mahiyeti ve iĢlevleri ile ilgili 

düĢüncelerine geçmeden önce, kendisinin Darwin‘e inanılmaz derecede hayran 

olduğunu ve Darwin‘in görevini sürdürdüğünü belirtmekte fayda vardır. Bu açıdan 

rüyaların kehanet ögesi olduklarına, insanlara doğru yolu gösterdiklerine inanmayan 

S. Freud, rüyaların insanın içindeki çeliĢkileri ifade ettiklerini düĢünmüĢtür. S. Freud, 

bu yüzden rüyaların sembolik deĢarj sağlayarak uykuyu koruduklarına inanır (Crew, 

Bulkeley 2008: 356). 

 S. Freud, Aristo gibi rüyaların, tanrılar tarafından gönderilmediklerine, ilahi 

bir yapıda olmadıklarına, doğanın ilahi olmamasından dolayı Ģeytani olduklarına, 

dolayısıyla rüyaların da Ģeytani olduklarına inanır. S. Freud‘a göre rüyalar, doğaüstü 

dıĢsal yansımalar değildir. Ġlahi güçlerle akrabalığı doğru olsa da insan ruhunun 

yasalarına uyar. Rüyaları, uyuyan kiĢinin uyuduğu süredeki ruhsal etkinliği olarak 

tanımlar (Freud 2011: I, 7). S. Freud, tüm rüyaları, akıl dıĢı ve asosyal insan 

doğasının bir ürünü olarak görür. Bu yüzden ona göre rüyalar, gelecekten haber 

veremez. GeçmiĢ hakkında bilgi verir ve geçmiĢten kaynaklanırlar. Fakat gelecekten 

haber verdikleri yolundaki inanç tam olarak yok edilemez. Rüyalar, arzularımızı 
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gerçekleĢmiĢ olarak göstermek suretiyle bizi geleceğe yöneltir. Ama rüya sahibinin 

Ģimdiki zaman olarak görüntülediği bu gelecek, yok edilemez arzusu tarafından, 

geçmiĢin kusursuz benzeri olan kalıba dökülmüĢtür (Freud 2011: II, 390).  

 S. Freud, rüyaları bilinç dıĢı arzuların yansımaları olarak görür. Nevrotik 

rahatsızlıklar ve nedeni belli olmayan unutkanlıklarda olduğu gibi, rüyalarda da 

ortaya çıkmalarını istenilmediği için bilinç dıĢına itilen arzular, kendilerini 

biçimlerini değiĢtirmiĢ olarak gösterirler. Bu arzular, düĢünceler tam kontrol altında 

tutulabildikleri oranda bastırılabilir. Uyku halinde böyle bir kontrol olmadığından 

bastırılan duygu ve düĢünceler, uyku esnasında canlanır ve rüya olarak isimlendirilen 

bir olayla göz önüne gelirler. (Fromm 1990: 75). Rüyaların yeniden üretim için veri 

topladığı (Bunların bir kısmı uyanık yaĢamda ne hatırlanır ne de uyanık düĢünce 

etkinliklerinde kullanılır) kaynaklardan birisi çocukluk yaĢantılarıdır (Freud 2011: I, 

21). Görülen rüya dilinin ana özelliğinin ise akıl dıĢı arzuların değiĢtirilmesi ve 

farklılaĢtırılması olduğunu düĢünür (Fromm 1990: 92).  

 Rüyayı, eksik terimlerle bir sırrın açığa vurulması olarak gören S. Freud, 

psikanalizle her rüyanın arkasında etkin bilinçli düĢünce ve isteklerin bulunduğunu 

göstermiĢtir. Rüyanın ortaya çıkmasının nedeninin, ancak psikanalitik yöntem 

kullanılarak anlaĢılabileceğini düĢünür. Aksi takdirde bilinç dıĢı zihinsel iĢleyiĢ 

hiçbir zaman çözülemeyecektir (Brenner 1998: 14). 

 S. Freud, rüyaları arzuların doyurulmasında bir araç olarak görür. Freud‘a 

göre rüya, nevrotik belirtiler gibi yasaklanmıĢ istekler ile bu istekleri engelleyen 

güçlerin uzlaĢmasıyla ortaya çıkar. Bu uzlaĢıyla rüyanın görünen içeriği oluĢur. 

Görünen içerikten, yasaklanmıĢ isteklerin yer aldığı gizli içeriğe gidilebilir. Rüyalar, 

kabul edilemeyen bilinçdıĢı içgüdüsel isteklerin, fantezi aracılığıyla doyuma 

ulaĢmasını sağlar. Dolaysıyla uyku rüya içindir. Bilinçaltına itilmiĢ arzular, rüya 

aracılığıyla doyurulmazsa nevrotik durumlar, bir yandan kiĢilik dıĢı bölgeyle ilginin 

ve bağın kopmasını doğuran şizofrenik durumlar, öbür yandan da hastalığı doğuran 

gereksinmeyi gizlemek ve yalandan doyurmak için düĢlemler ortaya çıkar (Apaydın 

1997: 265-266). 

 S. Freud, rüyaların ana iĢlevinin arzu giderme olmasının nedenini, arzuların 

gerçekleĢmesinden baĢka bir amaç tanımayan ve arzu giderici dürtülerden baĢka 

gücü bulunmayan bilinçdıĢı sisteme bağlar. Bu sistem ancak rüya yoluyla rahata 
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kavuĢabilir (Freud 2011: II, 332). Üzerinde düĢünülmesi gereken asıl sorulardan biri, 

rüyalarda gerçekleĢen arzuların nereden kaynaklandığıdır. S. Freud, rüyalarda 

gerçekleĢen arzuların üç nedene dayandığını düĢünür. Söz konusu arzu, gün boyunca 

yükselmiĢ ve dıĢ nedenlerle doyurulamamıĢ olabilir. Bu durumda varlığı kabul edilen 

ama doyurulamayan bir arzu geceye bırakılmıĢ olur. Böylelikle rüyalardaki arzuların 

ortaya çıkmasının ilk nedeni oluĢmuĢ olur. Ġkinci nedende arzu, gün boyunca 

yükselmiĢ, ama yadsınmıĢ olabilir; bu durumda geride kalan Ģey, doyurulmayan ama 

baskı altına alınan bir arzudur. Üçüncü neden ise ruhun sadece bastırılan kısmından 

ortaya çıkan arzulardan birisi olabilir ve gece etkinleĢebilir (Freud 2011: II, 313). 

 S. Freud, rüyaların temel iĢlevlerinin uykuyu korumak ve doyurulamayan 

arzuları doyurmak olduğunu düĢünür. Ona göre rüya, iki iĢlevli bir uzlaĢmadır. Bir 

yandan ―ben‖e uyar, çünkü uykuyu bozmak isteyen kamçılamaları yok eder ve öte 

yandan bastırılmıĢ içgüdüsel dürtüye doyum fırsatı sunar, bir isteğin hayalde 

gerçekleĢme biçimi almasına olanak sağlar (Freud 2010: 36). S. Freud‘un, rüyaların 

bu iĢlevlerinin ortaya çıkmasıyla ilgili üç teorisi vardır; 

 1. Zihin etkinliğin rüyalarda da devam ettiğini savunan teorilere göre, zihnin 

uyumadığı ve yapısının olduğu gibi kaldığı varsayılır, fakat zihin uyku sırasındaki 

normal iĢleyiĢinden farklı sonuçlar yaratır. 

 2. Rüya esnasında ruhsal etkinlikte bir azalma, bağlantılarda bir gevĢeme ve 

eriĢilebilir malzemede bir zayıflama olduğunu öngören teoriye göre, uykunun zihin 

üzerinde çok kapsamlı bir etkisi vardır. Bu zihnin dıĢ dünyaya kapanması değildir, 

onu geçici olarak devre dıĢı bırakmasıdır. 

 3. Rüya gören zihin teorisine göre, zihin uyanık yaĢamda büyük ölçüde veya 

tamamen yoksun olduğu bir yetenekle özgün ruhsal etkinlikleri yerine getirme 

yeteneği kazanır (Freud 2011: I, 89-98). 

 Rüyalarda, düĢünmek yerine yaĢadığımızı, sanrılara tamamen inandığımızı 

(Freud 2011: I, 61) düĢünen S. Freud, rüyaları, yaĢamın can sıkıcı tekdüzeliğine karĢı 

bir kalkan olarak görür. Hayal gücünü zincirlerinden kurtaran rüyalar, gündelik 

varoluĢun görüntüsünü karmaĢaya boğup yetiĢkin insanın hiç bitmeyen ciddiyetini 

bir çocuğun neĢeli oyunuyla keserler. S. Freud, rüyaların olmaması durumunda 

insanların daha çabuk yaĢlanacağını düĢünür. Bu nedenle bunlara belki göksel 
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armağan gözüyle olmasa da, değerli bir dinleniĢ, mezara giden yolda insana eĢlik 

eden dost canlısı bir arkadaĢ gözüyle bakılmalıdır (Freud 2011: I, 98). 

 S. Freud, amacı uykuyu korumak ve arzuları doyurmak olan rüyanın, bu 

iĢlevlerini yerine getirebilmesi için bazı kaynaklardan beslenmesi gerektiğini ifade 

eder. Bu kaynaklar dört baĢlık altında incelenebilir; 

 

 a. Rüyada dolaysız olarak sembolize edilen yakın tarihli ve ruhsal açıdan önemli bir 

yaşantı 

 b. Rüyada tek bir bütünlük içinde birleştirilen birden çok yakın tarihli ve önemli 

yaşantı 

 c. Aynı zamana rastlayan alakasız bir olaya gönderme yapılarak rüya içeriğinde 

sembolleşen bir veya daha çok yakın tarihli ve önemli yaşantı 

 d. Rüyada yakın tarihli ama alakasız bir izlenimle gönderme yapılarak değişmez bir 

şekilde sembolize edilen önemli içsel bir yaşantı (Freud 2011: I, 209-210). 

 

 Rüya kaynaklarına iliĢkin yapılan yukarıdaki eksiksiz gruplandırma, rüyaların 

sınıflandırılması için de kullanılabilecek olan dört kaynak türünü ortaya çıkarır. Bu 

kaynaklar aynı zamanda rüyaların görülme nedenleridir. Birinci kaynak ―DıĢ 

(Nesnel) Duyusal Uyaranlar‖ olarak kabul edilir. Uykudayken alnına bir damla su 

damlatılan kiĢinin, rüyasında Ġtalya‘yı ve çok terlediğini görmesi örneğinde olduğu 

gibi dıĢarıdan kaynaklanan fiziksel etkiler, rüyanın kaynağını oluĢturur. Rüyaların 

ikinci kaynağı ―Ġç (Öznel) Duyusal Uyaranlar‖dır. Bu kaynaklarla ilgili baĢlıca 

bulgular halüsinasyonlar veya baĢka bir deyimle hayalî görsel olgulardır. Çoğu 

zaman canlı olan ve hızla değiĢen bu imajlar uyku sırasında ortaya çıkar. 

Halüsinasyon gören kiĢi bunun rüyasında da devam ettiğini görür. Diyet 

uygulamasından dolayı açlık hissine kapılan birinin halüsinasyon olarak gördüğü 

yemek tepsisi ve tepsiye uzanan bir el, rüyaya aynen yansır ve kiĢi rüyasında kendini 

bir yemek masasında görür. Üçüncü kaynak ―Ġç (Organik) Bedensel Uyaranlar‖dır. 

Burada rüyaların kaynakları, dıĢarıda değil, organizmanın içindedir. Ġç organ 

rahatsızlıkları, kiĢilerin rüya görmelerine neden olur. Kalp ve akciğer hastalıklarında 

kaygılı rüyaların görülme sıklığı artar. Örneğin, akciğer hastalıkları çekenler, 

boğulma, kalabalık içinde sıkıĢıp kalma, kaçma rüyaları görürler. Dördüncü ve son 

kaynak ise ―Salt Ruhsal Uyarım Kaynakları‖dır. Rüya kaynağının, iç, dıĢ, bedensel 
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uyaranlarca açıklanamadığı durumlarda, rüyaların ruhsal bir kaynağı olduğuna 

inanılır (Freud 2011: I, 29-52). S. Freud, hangi kaynaktan beslenirse beslensin, en 

uzak geçmiĢe ait izlenimlerin rüyalara derin uykudayken girdiğine, buna karĢılık 

daha yakın geçmiĢe ait olan izlenimlerin sabaha karĢı ortaya çıktığına inanmıĢtır 

(Freud 2011: I, 27).  

 S. Freud, psikanaliz yöntemiyle hastalarının rüyalarını yorumlamaya 

çalıĢmıĢtır. Bununla ilgili kuramlarını da, Rüyaların Yorumu adlı iki ciltlik eserinde 

bir araya getirmiĢtir. Rüyaları yorumlayabilmek için öncelikle rüyaları istek, sıkıntı 

ve ceza rüyaları olarak üçe ayırır. Ceza düĢlerinde de isteklerin gerçekleĢmesi söz 

konusudur. Ruhsal yaĢamı eleĢtiren, sansür koyan, cezalandıran dayatmalarından 

doyuma ulaĢılır (Freud 2010: 46).  

 S. Freud, rüyayı anlatmanın aslında rüyayı bir dilden baĢka bir dile 

çevirmekle aynı anlama geldiğini çok çabuk kavramıĢtır (Penot 2000: 37). Rüyayı 

yorumlamanın, rüyaya bir anlam yüklemek yani bunu ruhsal eylemler zincirine uyan 

ve diğerlerine eĢit bir geçerliliği ve anlamı bulunan bir Ģeyle değiĢtirmek olduğunu 

düĢünmüĢtür (Freud 2011: I, 115). 

 S. Freud, yüzyıllardır rüya yorumlama çabalarında iki farklı yöntemden 

yararlanıldığını ifade eder. Bu yöntemlerden ilki rüya içeriğini bir bütün olarak ele 

alır ve bunun yerine anlaĢılır ve bazı açılardan özgün içeriğe benzeyen baĢka bir 

içerik koymaya çalıĢır. Bu ―sembolik‖ rüya yorumudur. Tevrat‘ta geçen Firavun‘un 

rüyası için Hz. Yusuf‘un önerdiği açıklamadır. Rüyaların öncelikle gelecekle ilgili 

olduğu ve gelecekten haber verdiği anlayıĢı, rüyanın sembolik bir yorum olarak 

kavranılan anlamın gelecek zaman dilimine aktarılması için bir gerekçe sağlar. Ġkinci 

yöntemde rüyalar, her bir iĢaretin sabit bir anahtar yoluyla bilinen bir anlamı bulunan 

baĢka bir iĢarete çevrilebildiği bir tür kriptografi olarak değerlendirilir. Bu yüzden 

buna ―deĢifre‖ yöntemi de denebilir. Örneğin rüyada görülen bir mektup bir de 

cenaze töreninde, mektup dert olarak; cenaze de niĢan olarak tercüme edilir. Geriye, 

bu Ģekilde deĢifre edilen anahtar kelimeleri birbirine bağlayarak sonucu gelecek 

zaman diline çevirmek kalıyor, S. Freud, bu iki popüler rüya yorumu yönteminden 

hiç birinin konunun bilimsel analizi sırasında kullanılamayacağını düĢünür (Freud 

2011: I, 115-119).        
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 S. Freud‘a göre rüyaların bir açık, görünen içeriği, bir de gizli olan içeriği 

vardır. Bu görünen içerik rüya sahibine tatsız ve can sıkıcı gelebilir. Ancak, rüyanın 

gizli olan asıl içeriği, o kiĢiye özgü yorumlandığında bunun bir arzunun 

doyurulmasına yönelik olduğu fark edilir. Sansür rüyadaki arzuyu tanınmaz kılar. 

Rüya uykuyu devam ettirecek arzunun gerçekleĢmesini sağlar. Arzu, rüyalarda 

geçmiĢi arar. Kayıpları, en eski hayalleri ararken uyanmak istemez. Bu durumda rüya 

da bekçiliği üstlenir ve uykunun sürmesini sağlar. 

 S. Freud, rüya yorumlarken psikanalizdeki serbest çağrıĢım yöntemini 

kullanır. S. Freud, rüyayı gören kiĢiyle konuĢmalarında, rüya görenden aklına 

gelenleri belirli bir düzen olmadan anlatmasını ister. Bu aĢama serbest çağrıĢım 

sürecine giriĢi sağlar. KonuĢmanın baĢlarında ilk akla gelen ad ile ilgili bir dizi, 

düzenli ve birbiriyle bağlantılı çağrıĢımlar ortaya çıkar. Bu çağrıĢımların verdiği 

bilgiler, çok zengin bir malzeme içerir. Akla kendiliğinden gelen sayılar Ģeklindeki 

çağrıĢımlar belki de en öğretici olanlardır. ÇağrıĢımlar, yalnızca onlara yüklediğimiz 

anlamlara değil, bilinçaltı faaliyetlerine de bağlıdırlar. S. Freud, bu bağlantılardan, 

serbest çağrıĢımın, bir seçim iĢi olmadığını ve bir belirlenime tabi olduğunu anlar 

(Freud 1978: 109-111). 

 Özetle serbest çağrıĢım, rüyalarda görünüĢte bağlantısız saçma gibi görülen 

karmaĢık hayallerin hep Ģuur dıĢının maskeli görünüĢünden ibaret olmalarıdır. Ona 

göre bütün mesele bunları tefsir edebilmektir. S. Freud, rüyanın bir unsurunun 

taĢıdığı duygusal manayı bulmak için rüya gören kimseyi, gördüğü rüya hakkında 

konuĢturmaya ve serbest çağrıĢım yöntemini bu Ģekilde uygulamaya baĢlar (Akot 

2005: 58). 

 S. Freud‘un psikanaliz kuramına ve rüya yorumlama metoduna birçok 

eleĢtiriler yapılır. Yapılan itiraz ve eleĢtiriler, genel olarak deneysel yöntemin 

uygulanmaması, cinselliğin aĢırı vurgulanması ile birlikte nörotik kiĢilerin gözlemine 

dayalı bir kuram olması ve her Ģeyi açıklayabilen bir kuram olduğu yönündedir 

(Akot 2005: 78). 

 

 2.3.2. Alfred Adler 

 Sigmund Freud‘un öğrencisi Avusturyalı Alfred Adler, önceleri S. Freud‘un 

takipçisi olsa da, daha sonra rüyalar hakkında kendi yöntemini kurmayı baĢarmıĢ ve 
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bireysel psikoloji okulunu kurmuĢtur. Aynı zamanda aşağılık kompleksi adıyla anılan 

organik aşağılık ve telafi teorisini geliĢtirmiĢtir. Rüya hakkındaki görüĢlerinin 

temelini bu teori oluĢturur. S. Freud‘dan sonra, aĢağılık duygusunun etkilerine 

dayanarak rüya analizleri yapar.  

 Alfred Adler, sadece S. Freud‘un psikanaliz yöntemi ve kendisinin 

geliĢtirdiği bireysel psikoloji yönteminin rüyaları anlayıp yorumlamak için kapsamlı 

ve bilimsel nitelikte olduklarını belirtir. Daha sonra S. Freud‘a karĢı çıkar ve rüyaları 

tam bir mantıkla çözümlemenin kendi yöntemiyle mümkün olduğunu söyler (Adler 

2003: 97). Alfred Adler‘e göre rüyaların dün ile yarını birbirini bağlayan birer köprü 

olmaları en önemli iĢlevleridir. KiĢi hakkında bilgi sahibi olmanın temel yollarından 

biri, hayat karĢısındaki tavrını bilmek, Ģimdiyi ve geleceği birbirine bağladığı 

köprüyü nasıl kurduğundan haberdar olmak ve rüyalarındaki köprülerin mahiyetini 

anlamaktır. Çünkü bütün rüyaların temelinde hayata karĢı takınılmıĢ bir tavrın 

olduğunu düĢünür. Her rüyanın arkasında bir gerçeğin saklı olduğunu düĢünen Adler, 

saklı olanı bulabilmenin usta yorumcuların iĢi olduğunu söyler. Rüyaların ferdin 

heyecanını artırdığını ve problem çözmede ipuçları içerdiklerini düĢünen Adler, bu 

sayede rüyayı görenin düĢünce süreçlerinin ve davranıĢ kalıplarının 

belirlenebileceğini savunur. Ferdin, özellikle güçlü olma arzusu ve sosyal duygusu 

bu rüyalarına yansır (Adler 1994: 114-125). A. Adler, rüya yorumlamalarında bir 

insanın karakteri ile ilgili sonuçlar çıkarabilmek için, bu sonuçların bireyin baĢka 

ayırt edici nitelikleriyle desteklenmesi gerektiğini de düĢünür (Adler 1994: 226). 

  S. Freud, rüyaların amacının arzu doyurmak olduğunu düĢünse de, Adler‘e 

göre rüyaların amacı, geleceğin planlanmasına yardımcı olmaktır. Herkesin kendi 

rüyalarının amacını kendisinde uyandırdığı duygularda araması gerektiğini ifade 

eder. Rüyalar, yaĢam üslubunun oluĢmasına ve daha sonra devam ettirilmesine, 

geleceğin planlanmasına yardım ederler (Adler 2003: 102).    

  

 2.3.3. Carl Gustav Jung 

 Ġsviçreli psikiyatr Carl Gustav Jung, analitik psikolojinin kurucusudur. Adler 

gibi, baĢlarda S. Freud ile beraber toplumsal bilinçaltı ile ilgili çalıĢmalar 

yapmıĢlardır. Daha sonraki araĢtırmalarıyla S. Freud‘dan ayrılarak toplumsal 

Ģuuraltına yönelik rüya analiz yöntemini geliĢtirir. 
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 C. G. Jung‘a göre rüyalar, ruhun derinliklerinde var olanların, ruha açtıkları 

küçük ve gizli birer kapıdır (Evginer 2010: 95). BastırılmıĢ bir arzunun ifadesinden o 

andaki psikolojik durumunun en yalın tasviridirler (Sambur 2005: 114). Rüyaları, 

ilahi bir ses, bir elçi ve zihne hiçbir zaman zarar vermeyen bir kaynak olarak görür 

(Jung 1997: 33). Rüyaların, psikolojik doğruları ve kiĢisel gerçekleri kurguların 

dıĢında olduğu gibi gösterdiklerini belirtir. Rüyalar, kiĢinin ne olmak istediğinden 

çok ne olduğu ile ilgilidir. KiĢiliğimizin derinliklerinden kaynaklanan rüyalar 

doğamızın saf ürünleridir (Sambur 2005: 115). 

 BireyselleĢmek isteyen kiĢilerin rüyalarının peĢinden gitmeleri gerektiğini 

düĢünen Jung‘ın rüya teorisinde rüyalar, bilinç düzeyindeki bir niyet veya arzudan 

bağımsız ve doğal olarak oluĢurlar. Bu rüyalar ferdin dengeli davranmasını sağlarlar. 

Rüyalarda görülenler bir iĢaret olmaktan çok gerçek birer semboldür (Stevens, 1999: 

105). Rüyaları ruhun yaratıcı gücünün ifadesi olarak gören Jung, bu yaratmanın en 

önemli kısmının resim olduğunu belirtir (Werner 2005: 687). Rüyalar, insan iradesi 

dıĢında, kendiliğinden ortaya çıkan doğanın birer sesidirler. Eski yazı biçimlerinde 

görülen simgeler ve resimler ya da çocukların önemli sözcükler yerine resimler 

çizerek üretmekten hoĢlandıkları karmaĢık harfler gibi dile getirildiklerinden, 

genellikle belirsizdirler ve anlaĢılmaları güçtür (Fordham 1996: 125). Jung, bu 

güçlüğü yenmek, rüyaları anlamak için rüya kitaplarına bakmayı aptallık olarak 

nitelendirir. Rüya herhangi bir referans kitabını alıp herhangi bir sembolün anlamına 

bakmakla anlaĢılabilecek bir Ģey değildir. Çünkü her rüya farklı kiĢilerde farklı 

anlamlar içerir (Sambur 2005: 117). Bu yüzden rüyayı yorumlamayı, karanlık bir 

bölgenin aydınlatılması olarak görür ve rüyaların bilinçaltına yolladığı mesajların 

orijinal olanını bulmayı hedefler. 

 Jung, rüyaları kolektif Ģuurun eseri olarak kabul eder. Kuramına göre, rüyalar 

bireyin tecrübelerinden doğmaz. Ġnsanlığın ilk günlerinden beri geçen her olay, her 

âdet, her korku toplulukların kültürlerine, yaĢayıĢlarına, eserlerine iĢlenerek kolektif 

Ģuuru oluĢturur. Ġnsanın rüyasında gördüğü ise iĢte bu kolektif Ģuurun oluĢturduğu 

olaylardır (Akot 2005: 85) 

 Jung, rüyalara yöneltilen suçlamalara karĢı çıkar. Rüyaların insanları kötüye 

sevk ettiğine dair görüĢü kabul etmez. Rüyaları doğal bir araç olarak görür ve nevroz 

olmayan insanlarda bile ortaya çıkan doğal bir oluĢum olduklarını varsayar. Rüyanın 
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irade ve bilincin büyük ölçüde ortadan kalktığı zamanlarda görüldüğünü belirtir 

(Jung 1997: 37-40). 

 Jung da Benediecus gibi rüyaların bazılarının insan kökenli bazılarının ise 

ilahi kökenli olduğunu kabul etmiĢtir. Ġkisi de rüyaların dört sebebi olduğunu 

düĢünürler. Beden ve dıĢ etkenlerden kaynaklanan rüyalar, zihnin kontrolü altındaki 

sevgi, nefret, ümit ve korkunun etkisi ile görülen rüyalar, Ģeytanın etkisi ile görülen 

rüyalar ve tanrı tarafından ulvilere gösterilen rüyalar bahsedilen dört sebeptir (Jung 

1997: 50). 

 S. Freud, tüm rüyaları akıldıĢı ve asosyal insan doğasının bir ürünü olarak 

görür. Jung ise rüyalara bilinçdıĢımızda yer alan yüce bir bilgeliğin kendini ortaya 

koyuĢ biçimi olarak bakar (Fromm 1990: 151). Birçok durumda rüyaların bireyi aĢıp 

kolektif bilinçaltının tezahürü olarak ortaya çıktığına inanır. Bu bakımdan S. 

Freud‘dan ayrılır.  

 

 2.3.4. Erich Fromm 

 Erich Fromm, Almanya doğumlu Amerikalı bir psikanalist ve sosyologdur. S. 

Freud, A. Adler ve C. G. Jung‘ın temellendirdikleri psikanalist rüya analizlerinin bir 

diğer temsilcisidir. Rüya analizlerine getirdiği yeni bakıĢ açılarıyla seleflerinden 

ayrılır. 

 Fromm‘a göre rüya görme, uykudayken ruhun gösterdiği bütün faaliyetlerin 

anlamlı ve özellikli bir biçimde yansımasıdır (Fromm 1990: 45). Ġnsanların gün boyu 

varlıklarından haberdar olmadıkları tecrübe ve hatıraların açıkça ortaya çıkmasıdır. 

Sembol dilini kavrayabilenlerin mitos ve rüyaların benzer yönlerini bulabileceklerine 

inanır (Fromm 1990: 6). Fromm‘a göre rüyalardaki en çarpıcı nokta, rüyada hangi 

role bürünülmüĢ olursa olsun, rüyanın sahibi rüyayı gören kiĢidir. Rüyadaki olayları 

kendi yaratır. Görülen rüyalar yüzde yüz gerçektir ve uyanık halin gerçekleri gibi 

tam olarak geçerlidir (Fromm 1990: 16-17). Rüyalar aynı zamanda kaynakları 

geçmiĢ yıllara uzanan arzuları da temsil ettikleri gibi geleceğe de yönelerek, rüya 

gören kiĢinin hedef ve düĢüncelerine ıĢık tutarlar (Fromm 1990: 119-121). 

 Sembol dilini bir çeĢit Ģifre, rüyaları da bu Ģifrelerin anahtarı olarak gören 

Fromm, seleflerinin rüya hakkındaki düĢüncelerini eleĢtirmiĢtir. Rüyanın Jung‘ın 

iddia ettiği gibi mitolojik imparatorluk olmadığını ve S. Freud‘un savunduğu gibi 
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akıl dıĢı kökenli ve libido destekli arzuların tatmini de olmadığını savunur. Rüyalar, 

düĢünceler ve duygular yapılanlardan etkilenir prensibiyle açıklanmalıdır (Fromm 

1990: 48). Rüyalarda akıldıĢı arzuların mı yoksa akılcı duyguların mı iĢlendiği ancak 

rüyayı görenin kiĢiliği ve yaĢadığı tecrübeler göz önüne tutularak bilinebilir (Fromm 

1990: 59).  

 Fromm, rüyaların bazı semboller içerdiğine ve rüyaların anlaĢılabilmesi için 

bu sembol dilinin çözülmesi gerektiğine inanır. Herkesin kullandığı bu dil ortak bir 

dildir ve rüyalarda daha çok belirir. Bu rüya dilinin evrensel bazı değerleri vardır. 

Rüya dilinin en önemli özelliği ise geceleri ve uykuda ortaya çıkmasıdır. Rüyalar, 

insanların yaratıcı güçlerini artırır. Gerçekte sanatla ilgisi olmayan insanlar, 

rüyalarında baĢarılı ve üretken birer sanatçı olabilirler. Ġnsanlar, uyanıkken yaĢamak 

için uğraĢ göstermek zorundadırlar. Bu yüzden hayal güçleri azalabilir. Fakat uyku 

halinde ve rüyada hayal için çok vakit vardır. Bu yüzden uykuda yönetimi bilinçaltı 

ele alır ve böylece hiçbir Ģey gizli kalmaz. Rüyalar daha berrak oldukları ve insanlar 

rüyalarında daha özgür oldukları için, kendileri hakkında daha fazla bilgiye sahip 

olabilirler (Fromm 1996: 125-130). 

 

3. Eski Medeniyetlerde Rüya 

 Tarihteki ilk medeniyetlerden bu yana, insanlar rüyalara özel anlamlar 

yüklemiĢtir. Rüyaların bu dünya ile öteki dünyalar, bilinenler ile bilinmeyenler, 

yaĢayanlar ile ölüler, insanlar ile kutsal ruhlar arasında iletiĢimi sağladığına 

inanılmıĢtır. Medeniyetlerin kabul ettikleri bölgesel veya semavi dinler de bu rüya 

inanıĢlarını beslemiĢtir. Dinî inanıĢlar, rüyaların kutsallığını artırır. Tanrının 

gönderisi ve mesajı olarak algılanan rüyaların yorumlanması için dinî kimliği olanlar, 

kutsal mekânlarda rüyalardaki sembolleri çözümlerler. Belirli bir zaman sonra 

rüyalar bireysellikten sıyrılıp kültürel özellikler göstermeye baĢlar.  

 Ġlkel insanlar, rüya ile gerçek hayatı birbirinden ayıramaz. Ölü ve diri beden 

arasındaki fark ve rüyalarda gördüğü insanlar ilkel insanı sürekli rahatsız etmmiĢtir. 

O zamanlar insanlar, her insanın bir bedeni, bir ruhu ve bir de bedeninin eĢi olması 

gerektiğini düĢünmüĢlerdir. Bedenin eĢi, bedene rüyasında bir hayal olarak görünür. 

Uyku, ruhun bedeni geçici olarak terk etmesidir. Ruh, bedeni terk ettiği süre boyunca 

ne yapıyorsa, bunlar rüyasına yansır (Evginer 2010: 5). Ruhun seyahati inancı, 
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animizme bağlanabilir. Animizm, her nesnenin bir ruhi varlık veya ruh tarafından 

yönetildiğini kabul eden sistemdir. Kuramı ortaya atan Edward B. Taylor‘a göre, 

insanlık ruh inancına rüya aracılığıyla varmıĢtır. Ġnsan, rüyasında çeĢitli olayları 

yaĢamakta, uzak ve değiĢik yerlere gitmekte, tanımadığı kimselerle tanıĢmakta, 

dostluk kurmakta ya da savaĢmaktadır. Rüyayı gören kiĢinin bedeni ise bütün bunlar 

olup biterken her Ģeyden bağımsız yatmaya devam eder. Bu durumda ruh, bedenden 

bağımsız davranarak onu terk eder (Örnek 1995: 24-25).   

 Eskiçağda rüyaların, bir mesaj içerdiğine inanılmıĢtır. Eskiçağlarda Mısır, 

Kalde, Fenike ve Asur‘da rüya yorumunu meslek edinmiĢ kâhinler vardı. Bir çeĢit 

kıĢkırtmayla kiĢinin rüya görmesi sağlanırdı. Bu iĢ Yunan-Mısır tanrılarının 

tapınaklarında, ünlü kâhinlerin önünde yapılırdı. Hastalar geceleyin tapınakta 

sütunların altından geçer, rüyadayken meselelerine çözüm hastalıklarına çare 

beklerlerdi (Meydan Larousse, X, 1969: 782). 

 Mezopotamya‘da rüya varlığına iliĢkin ilk kanıt, Akbabalar Kitabesi olarak 

bilinen Sümerce bir kitabedir. YaklaĢık 4500 yıllık kabartmada Tanrı Ningirsu‘nun, 

kralın rüyasına girdiği ve galibiyeti müjdelediği anlatılır. Bu rüya, kralın güçlenme 

ülküsünün bir iĢaretidir ve birçok medeniyette yer alır. Sümerlerde rüyalar ilahi 

mesaj içeriklidir. Bir tablette Ģu dizeler yer alır; 

 

  Rüya- bir kapı bile durduramaz, ne de bir duvar; 

  Yalancıya yalan konuşur; doğru söyleyene doğru. 

  İnsanı sevindirebilir veya ağlatabilir; 

  Tanrıların kapalı arşiv sepetidir  (Noegel 2008: 46-47). 

 

 Dizelerde, rüyalar kapalı çivi yazısı tabletleri sepetine benzetilir. Benzetme, 

Sümerlerde rüyaların gizli yasal belgeler olarak kabul edildiğini gösterir.      

 Babilliler ve Asurlular, ölü ruhların rüyalarda kötü tesirlere sebep olduklarına 

inandıklarından rüya tanrıçası Mamu‘dan yardım isterlerdi. Babil ve Asur rüya 

kitapları, Asur kralı AĢurnasirpal‘in kütüphanesinde bulunmuĢtur (Günay 1999: 80). 

Kitaplarda, ismi Asurbanipal olarak da geçen kralın da rüyalarına yer verilmiĢtir. 

Örneğin bir gece, bir savaĢ öncesinde Asurbanipal, Tanrıça ĠĢtar‘a yol göstermesi 
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için dua eder. Aynı gece bir papaz rüyasında, ĠĢtar‘ın bir yay ve kılıç tutarak zafer 

vaadinde bulunduğunu görür ve bunu krala aktarır (Noegel 2008: 47).    

 Eski Mısır medeniyetinde rüyalar uyanıĢ anlamına gelen Resut kelimesiyle 

karĢılanırdı. Ölülere Mektuplar adlı metinlerde Mısırlıların rüyalarla ilgili ilk 

inanıĢlarına rastlanır. Bu mektuplar, ölünün mezarına bırakılır ve ölüden, yaĢayan 

birey için bir tür iyilik etmesi istenir. Bu metinlerde rüya, iki dünya arasındaki 

iletiĢimi sağlayan Ģeffaf bir alandır. Örneğin, bir mektupta hasta bir adam, acısını 

dindirmesi için ölen karısına yalvarmaktadır. Ġkisinin arasındaki iletiĢim rüyada 

gerçekleĢecektir (Szpakowska 2008: 32). Eski Mısır inancına göre, vazifesi rüya 

gören kiĢileri uyarmak ve onların sorularına cevap vermek olan Serapis adında bir 

tanrı vardır. Kâhinler ve rüya tabircileri bu tanrıya ait tapınaklarda otururdu (Çelebi 

2008: 306). Rüyaları, tanrılardan gelen mesaj olarak kabul eden Mısırlılara göre 

tanrıların, günah iĢleyenlerin tövbe etmelerini istemek, rüya gören kiĢiyi gelecek 

tehlikelere karĢı uyarmak ve rüya gören kiĢinin sorularına cevap vermek gibi 

görevleri vardı (Günay 1999: 80). 

 Rüyaların gerçek hayatla farklı kaynaklardan beslendiğini düĢünen Mısırlılar, 

rüya deneyimlerini kutsal kiĢilerin veya tanrıların kendileriyle iletiĢime geçmeleri 

olarak görmüĢlerdir. Ġletilen bilgilerin kötü olması durumunda, rüyayı gören kiĢinin 

kötü tesirlerin etkisi altında kalacağı düĢünülmüĢtür. Ġnsanlarda iyi etkiler bırakan ve 

kendilerini koruyan rüyaların uyku tanrısından geldiğine inanılmıĢtır (Yücesoy 2001: 

76). Bir tanrı veya önemli bir kiĢinin rüyada görünüp rüya gören kiĢiye verdiği 

mesajlar, rüyayı gören kiĢinin politik, ulusal veya askeri kaygılarını meĢrulaĢtırmak, 

desteklemek ya da rahatlatmak amacını taĢırlardı (Noegel 2008: 45). 

 Eski Ġran kültüründe rüyalar, gaibin bilinmesinde en önemli araçlardır. 

ZerdüĢt, semavi meseleler hakkındaki bilgisini, rüyasında gördüğü meleklerden 

öğrenir. Şehname‘de geleceğe ıĢık tutan rüyalara örnekler verilir. Şehname‘deki bir 

rüya örneği aĢağıda verilmiĢtir. 

 

―İran hükümdarı Siyavuş, müneccim ve tabircileri saraya çağırarak, rüyasında uçsuz 

bucaksız bir nehir gördüğünü anlatır. Nehrin iki tarafı eli kanlı savaşçılar tarafından 

sarılmıştır ve etrafı da ateşten yükselen yanardağlarla çevrilidir. Tabircilerden bu 

rüyayı tabir etmelerini ister. Tabirciler bu rüyayı Gerziyus‘un Rum komutanı tarafından 

öldürüleceği şeklinde tabir ederler.‖ (Akot 2005: 26) 
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 Afrika‘da, tanrılar ve ataları insanların rüyalarına girerek onlarla konuĢur ve 

nasıl davranacakları hakkında rehberlik ederlerdi. Önemli birisi bir gece rüyasında 

bilinmeyen bir tanrı gördüğünde, bu rüya yeni dinin oluĢması için yeterli görülürdü.  

Ölüler, insanların rüyalarına girerek kurban kesmelerini isterlerdi (Moran 1961: 34). 

 Hintlilerin kutsal kitabı Veda‘da rüya listeleri bulunmaktadır. Hintliler, kötü 

rüyalardan korunmak için çeĢitli ayinler düzenlerlerdi. Gecenin farklı devrelerinde 

görülen rüyaların, rüyalardaki olayların gerçekleĢme zamanı hakkında ipuçları 

verdiğine inanılırdı (Günay 1999: 80). Hintliler, bir iĢe baĢlayacakları zaman Tanrı 

tarafından gönderilen rüyayı beklerlerdi. Özellikle sanatkârlar, bu rüyaları ilham 

olarak kabul eder ve bu tür rüyaları görmeden eserlerini yapmazlardı (Yüksel 1996: 

16).  

 Budizm ile ilgili rüyalar, Hindistan ve Tibet‘in zengin ve çeĢitli kutsal 

biyografilerinde yer alır. Budizm‘de rüyaların, gelecekte olacak Ģeyleri önceden 

haber verdiğine inanılırdı. Buda‘nın annesi Kraliçe Maya‘nın rüyası, Budizm‘deki en 

önemli rüyadır. Rüya Ģu Ģekildedir; 

 

 ―Dünyanın dört gardiyanı (tanrılar) onu yatağından kaldırmış ve Himalaya dağlarına 

taşıyarak, onu büyük bir bodi ağacının altına yerleştirmişlerdi. Sonra kraliçeleri onu 

yıkamış, eşsiz elbiseler giydirmiş, onu parfümlerle sıvamışlar ve üzerine muhteşem 

çiçeklerden yapılmış bir taç yerleştirmişlerdi. Onu, başı doğuya bakan harika bir 

yatağa yatırmışlardı. Bodhisattva, muhteşem beyaz bir fil halinde dolanıyordu. Ona 

kuzeyden yaklaşmıştı. Hortumunda beyaz bir nilüfer çiçeği tutarak, etrafında üç kere 

dolaşmıştı. Sonra yavaşça sağ tarafına vurmuş ve rahmine yerleşmişti.‖ (Young 2008: 

10)   

  

 Maya‘nın rüyasını Brahman rahipleri yorumlar. Onlar Kraliçe Maya‘nın bir 

erkek çocuk doğuracağını ve bu çocuğun evrensel bir kral olacağını müjdelerler. 

Doğacak çocuğun, dinî bir yaĢam için evini terk etmesi durumunda da bir buda 

olacağını bildirirler (Young 2008: 10). 

 Çinliler, iki ruhun varlığına inanırlar: Vücut fonksiyonlarını ayarlayan ve 

yaĢamın sona ermesiyle yok olan maddi ruh ve ölüm anında vücuttan ayrılan, 

vücudun zahiri görünüĢünü koruyan manevi ruh. Çinliler, manevi ruhu, rüyaların 
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kaynağı olarak kabul ederlerdi. Rüya görüleceği zaman, manevi ruh, vücuttan ayrılır, 

ölülerle haberleĢir ve geri döner. Bu seyahatler rüyayı oluĢturur (Günay 1999: 80). 

 Eski medeniyetlerde rüyaların sağaltıcı özellikleri vardır. Yunanistan‘da 

iyileĢmek isteyen hastalar, rüya yorumcularını ziyaret ederlerdi. Hasta bir insan 

tapınağa girer, oradan çeĢitli törenlere katılır ve duĢ, masaj ve tütsülerle arınırdı. 

Daha sonra kurban edilen bir koçun postuna uzanır ve uyurdu. Rüyasında 

hastalığının çaresini görürdü. Bu çare semboller ve resimler halinde görülürdü (Freud 

2011: I, 42). 

 Eski Yunanlılar uykuda, ruhun vücudu terk edip tanrıları ziyarete gittiğine 

inanırlardı. Yunanlılar Hristiyanlığın ortaya çıkıĢına kadar yirmi altı rüya tabiri kitabı 

yazmıĢlardır. Bunlardan sadece Efesli Artemidoros‘un eseri günümüze ulaĢır  

(Çelebi 2008: 306). Yunan kültüründe üç çeĢit rüya vardır. Tanrıların ya da ruhların 

kendilerini insanlara gösterdikleri Khrematismos; olayların kendi Ģekilleri içinde 

görüldükleri Theoremotikos ve kiĢinin geleceğinin herhangi bir Ģekilde belirdiği 

rüyalar bu üç çeĢit rüyadır (Kaya 2006: 331). Yunanlılar, hayatlarını bu üç rüyaya 

göre düzenlerlerdi. Bu rüyalar Yunanlıların eserlerinde de görülür. Ġlyada destanında 

kiĢi rüya görmeden önce rüya figürü gözlerdi. Figür genellikle bir anahtar deliğinden 

gelir, uyuyanın baĢında durur, rüya gören kiĢiye uykuda olduğunu söyler ve mesaj 

bırakıp giderdi. Ġlyada‘nın ikinci kitabında Zeus, Agamemnon ile dalga geçmek için 

de rüyayı kullanmıĢtır (Parman 2001: 28).  

 

4. Semavi Dinlerde Rüya 

 Musevilik, Hristiyanlık ve Ġslamiyet‘te rüyalar, tanrının bir mesajı olarak 

algılanır. Üç semavi dinin kutsal kitaplarında rüyalara, rüyalarla temellendirilmiĢ 

kıssalara yer verilir. Bu rüyaların kahramanları peygamberler olabileceği gibi sıradan 

insanlar da olabilir. Kutsal metinlerde rüyaların, yaĢanılan hayat kadar gerçek kabul 

edilmesi, rüyalarla gaibin bilinebileceğinin vurgulanması semavi dinlere mensup 

insanların rüyaları tanrı mesajı olarak algılanmasına sebep olmuĢtur. Semavi dinlerin 

peygamberleri de rüyalara güvenirliliği artırırlar. Hz. Yusuf, rüya yorumlamalarına 

baĢlarken ―Yorum tanrıya aittir‖ der. Hz. Muhammet, kendisinden sonra, müminlerin 

doğru yolu bulabilmeleri için onlara rüyaları bıraktığını söyler. Peygamberlerin 

rüyalara bu yaklaĢımları, rüyaların tanrı mesajı olarak algılanmalarını sağlamıĢtır.   
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 4.1. Musevilikte Rüya  

 Musevilikte rüyalara çok önem verilir. Museviler rüyaları ilahi kaynaklı 

olarak görürler. Tevrat‘ta ilahi mesaj niteliğinde birçok rüya vardır. Birçok kehanet 

uzmanının olmasına rağmen Firavun‘un ve mahkûmlarının rüyalarını yorumlama iĢi 

Hz. Yusuf‘a; Babil kralının rüyalarını yorumlama iĢi Hz. Danyal‘a; Hz. Yusuf‘un 

rüyalarını yorumlama iĢi ise ailesine kalır (Noegel 2008: 55).  

 Tekvin, Tevrat‘ın birinci kitabıdır. YaradılıĢ bölümü olarak da anılır. 

Tekvin‘de bir mesaj içeren birçok rüya örneği vardır. Bu rüyaların çoğunda 

Yehova‘nın bazı özelliklerine yer verilir. Bu rüyaları Musevilerin peygamberleri ve 

sıradan insanlar görür. En önemli rüyalar, Hz. Yakup, Hz. Yusuf ve Firavun‘a aittir.  

 Hz. Yakup‘un Yehova‘yı gördüğü rüya Tevrat‘taki önemli rüyalardandır. 

Tekvin‘in 28. babında rüya Ģöyle geçer; 

 

11. Bir yere varıp orada geceledi, çünkü güneş batmıştı. Oradaki taşlardan birini alıp 

başının altına koyarak yattı. 

12. Düşte yeryüzüne bir merdiven dikildiğini, başının göklere eriştiğini gördü. Tanrının 

melekleri merdivenden çıkıp iniyorlardı. 

13. Rab yanıbaşında durup, ―Atan İbrahimin, İshakın Tanrısı Rab benim‖ dedi, 

―Üzerinde yattığın toprakları sana ve soyuna vereceğim. 

14. Yeryüzünün tozu kadar sayısız bir soya sahip olacaksın. Doğuya, batıya, kuzeye, 

güneye doğru yayılacaksınız. Yeryüzündeki bütün halklar sen ve soyun aracılığıyla 

kutsanacak. 

15. Seninle birlikteyim. Gideceğin her yerde seni koruyacak ve bu topraklara geri 

getireceğim. Verdiğim sözü yerine getirinceye kadar senden ayrılmayacağım.‖ 

16. Yakup uyanınca, ―Rab burada, ama ben farkına varamadım‖ diye düşündü. 

17. Korktu ve ―Ne korkunç bir yer!‖ dedi, ―Bu, Tanrının evinden başka bir yer olamaz. 

Burası göklerin kapısı.‖ 

18. Ertesi sabah erkenden kalkıp başının altına koyduğu taşı anıt olarak dikti, üzerine 

zeytinyağı döktü. 

19. Oraya Beytelfü adını verdi. Kentin önceki adı Luzdu. (Tekvin 28: 11-19) 
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 Musevilikte en önemli rüyalar, Hz. Yusuf‘un gördüğü rüyalardır. Tekvin‘in 

37. bölümünde Hz. Yusuf‘un rüyaları Ģöyle yer alır; 

 

―4.Yusuf‘un kardeşleri babalarının onu kendilerinden çok sevdiğini görünce, ondan 

nefret ettiler. Yusuf‘a tatlı söz söylemez oldular. 

5. Yusuf bir düş gördü. Bunu kardeşlerine anlatınca, ondan daha çok nefret ettiler. 

6. Yusuf, ―Lütfen gördüğüm düşü dinleyin!‖ dedi, 

7. Tarlada demet bağlıyorduk. Ansızın benim demetim kalkıp dikildi. Sizinkilerse, 

çevresine toplanıp önünde eğildiler. 

8. Kardeşleri, ―Başımıza kral mı olacaksın? Bizi sen mi yöneteceksin?‖ dediler. 

Düşlerinden, söylediklerinden ötürü ondan büsbütün nefret ettiler. 

9. Yusuf bir düş daha görüp kardeşlerine anlattı. ―Dinleyin, bir düş daha gördüm.‖ 

dedi, ―Güneş, ay ve on bir yıldız önümde eğildiler.‖ 

10. Yusuf babasıyla kardeşlerine bu düşü anlatınca, babası onu azarladı: ―Ne biçim düş 

bu?‖ Dedi, ―Ben, annen, kardeşlerin gelip önünde yere mi eğileceğiz yani?‖ 

11. Kardeşleri Yusuf‘u kıskanıyordu, ama bu olay babasının aklına takıldı. 

12. Bir gün Yusuf‘un kardeşleri babalarının sürüsünü gütmek için Şekem‘e gittiler. 

13. İsrail Yusuf‘a, ―Kardeşlerin Şekem‘de sürü güdüyorlar‖ dedi, ―Gel seni de onların 

yanına göndereyim.‖ Yusuf, hazırım diye yanıtladı. 

14. Babası, ―Git kardeşlerine ve sürüye bak‖ dedi, ―her şey yolunda mı, değil mi, bana 

haber getir.‖ Böylece onu Hevron Vadisinden gönderdi. Yusuf Şekem‘e vardı. 

15. Kırda dolaşırken bir adam onu görüp, ―Ne arıyorsun?‖ diye sordu. 

16. Yusuf, ―Kardeşlerimi arıyorum‖ diye yanıtladı, ―Buralarda sürü güdüyorlar. 

Nerede olduklarını biliyor musun?‖ 

17. Adam, ―Buradan ayrıldılar‖ dedi, ―Dotana gidelim dediklerini duydum.‖ Böylece 

Yusuf kardeşlerinin peşinden gitti ve Dotanda onları buldu. 

18. Kardeşleri onu uzaktan gördüler. Yusuf yanlarına varmadan, onu öldürmek için 

düzen kurdular. 

19. Birbirlerine, ―İşte düş hastası geliyor‖ dediler, 

20. ―Hadi onu öldürüp kuyulardan birine atalım. Yabanıl bir hayvan yedi deriz. 

Bakalım o zaman düşleri ne olacak!‖(Tekvin 37: 4-20)  

 

 Hz. Yusuf‘un bu iki rüyası kolay anlaĢılabilecek rüyalardandır. KardeĢleri de 

rüyayı hemen yorumlar ve ardındaki anlamı ortaya çıkarırlar. Hz. Yusuf‘un bütün 

aileden üstün olacağını anlayınca onu kuyuya atarlar. 
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 Tekvin‘deki diğer rüyalar, daha önce zindana atılmıĢ Hz. Yusuf‘un 

tanınmasını ve zindandan kurtulmasını sağlar. Hz. Yusuf, burada kendisi gibi 

zindana atılan iki kiĢinin rüyasını yorumlar. Tekvin‘in kırkıncı babında rüyalar Ģu 

Ģekilde anlatılır; 

 

―1. Bir süre sonra Mısır Kralının sakisiyle fırıncısı efendilerini gücendirdiler. 

2. Firavun bu iki görevlisine, baş sakiyle fırıncı başına öfkelendi. 

3. Onları muhafız birliği komutanının evinde, Yusuf‘un tutsak olduğu zindanda 

gözaltına aldı. 

4. Muhafız birliği komutanı Yusuf‘u onların hizmetine atadı. Bir süre zindanda kaldılar. 

5. Firavunun sakisiyle fırıncısı tutsak oldukları zindanda aynı gece birer düş gördüler. 

Düşleri farklı anlamlar taşıyordu. 

6. Sabah Yusuf yanlarına gittiğinde, onları tedirgin gördü. 

7. Efendisinin evinde, kendisiyle birlikte zindanda kalan firavunun görevlilerine, ―Niçin 

suratınız asık bugün?‖ diye sordu. 

8. ―Düş gördük ama yorumlayacak kimse yok‖ dediler. Yusuf, ―Yorum Tanrıya özgü 

değil mi?‖ dedi, ―Lütfen düşünüzü bana anlatın.‖ 

9. Baş saki düşünü Yusuf‘a anlattı: ―Düşümde önümde bir asma gördüm. 

10. Üç çubuğu vardı. Tomurcuklar açar açmaz çiçeklendi, salkım salkım üzüm verdi. 

11. Firavunun kâsesi elimdeydi. Üzümleri alıp firavunun kâsesine sıktım. Sonra kâseyi 

ona verdim.‖ 

12. Yusuf, ―Bu şu anlama gelir‖ dedi, ―Üç çubuk üç gün demektir. 

13. Üç gün içinde firavun seni zindandan çıkaracak, yine eski görevine döneceksin. 

Geçmişte olduğu gibi yine ona sakilik yapacaksın. 

14. Ama her şey yolunda giderse, lütfen beni anımsa. Bir iyilik yap, firavuna benden söz 

et. Çıkar beni bu zindandan. 

15. Çünkü ben İbrani ülkesinden zorla kaçırıldım. Burada da zindana atılacak bir şey 

yapmadım.‖ (Tekvin 40: 1-15) 

  

 Hz. Yusuf‘un tabirinde olduğu gibi saki üç gün içerisinde zindandan çıkar. 

Zindandan çıkıĢı, Hz. Yusuf‘un da zindandan çıkıĢı demektir. Çünkü Firavun‘un 

gördüğü rüyayı yorumlama iĢi, sakinin tavsiyesiyle Hz. Yusuf‘a kalır. Tekvin‘de 

Firavun‘un rüyası Ģu Ģekildedir; 
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1. Tam iki yıl sonra firavun bir düş gördü: Nil Irmağının kıyısında duruyordu. 

2. Irmaktan güzel ve semiz yedi inek çıktı. Sazlar arasında otlamaya başladılar. 

3. Sonra yedi çirkin ve cılız inek çıktı. Irmağın kıyısında öbür ineklerin yanında 

durdular. 

4. Çirkin ve cılız inekler güzel ve semiz yedi ineği yiyince, firavun uyandı. 

5. Yine uykuya daldı, bu kez başka bir düş gördü: Bir sapta yedi güzel ve dolgun başak 

bitti. 

6. Sonra, cılız ve doğu rüzgârıyla kavrulmuş yedi başak daha bitti. 

7. Cılız başaklar, yedi güzel ve dolgun başağı yuttular. Firavun uyandı, düş gördüğünü 

anladı. 

8. Sabah uyandığında kaygılıydı. Bütün Mısırlı büyücüleri, bilgeleri çağırttı. Onlara 

gördüğü düşleri anlattı. Ama hiçbiri firavunun düşlerini yorumlayamadı. 

9. Bu arada baş saki firavuna, ―Bugün suçumu itiraf etmeliyim‖ dedi, 

10. ―Kullarına -bana ve fırıncı başına- öfkelenince bizi zindana, muhafız birliği 

komutanının evine kapattın. 

11. Bir gece ikimiz de düş gördük. Düşlerimiz farklı anlamlar taşıyordu. 

12. Orada bizimle birlikte muhafız birliği komutanının kölesi İbrani bir genç vardı. 

Gördüğümüz düşleri ona anlattık. Bize bir bir yorumladı. 

13. Her şey onun yorumladığı gibi çıktı: Ben görevime döndüm, fırıncı başıysa asıldı.‖ 

14. Firavun Yusuf‘u çağırttı. Hemen onu zindandan çıkardılar. Yusuf tıraş olup 

giysilerini değiştirdikten sonra firavunun huzuruna çıktı. 

15. Firavun Yusuf‘a, ―Bir düş gördüm‖ dedi, ―Ama kimse yorumlayamadı. Duyduğun 

her düşü yorumlayabildiğini işittim.‖ 

16. Yusuf, ―Ben yorumlayamam‖ dedi, ―Firavuna en uygun yorumu Tanrı yapacaktır.‖ 

17. Firavun Yusuf‘a anlatmaya başladı: 

25. Yusuf, ―Efendim, iki düş de aynı anlamı taşıyor‖ dedi, ―Tanrı ne yapacağını sana 

bildirmiş. 

26. Yedi güzel inek yedi yıl demektir. Yedi güzel başak da yedi yıldır. Aynı anlama 

geliyor. 

27. Daha sonra çıkan yedi cılız, çirkin inek ve doğu rüzgârının kavurduğu yedi solgun 

başaksa yedi yıl kıtlık olacağı anlamına gelir. 

28. ―Söylediğim gibi, Tanrı ne yapacağını sana göstermiş. 

29. Mısırda yedi yıl bolluk olacak. 

30. Sonra yedi yıl öyle bir kıtlık olacak ki, bolluk yılları hiç anımsanmayacak. Çünkü 

kıtlık ülkeyi kasıp kavuracak. 
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31. Ardından gelen kıtlık bolluğu unutturacak, çünkü çok şiddetli olacak (Tekvin 41: 1-

31) 

 

 Hz. Yusuf‘un yorumundan sonra Firavun onu yanına alır ve ona akıl danıĢır. 

Hz. Yusuf, rüyada bildirilen tehlikeye karĢı önlemlerini alarak rüyanın gerçekliğini 

ispatlar.  

 Musevilerde, bazen rüyalara sahte illüzyonlar ve rüya yorumcularına da sahte 

peygamberler gözüyle bakılmıĢtır. Hz. Musa, Musevileri sahte peygamberlere ve 

rüyacılara karĢı uyarır (Parman 2001: 69).  

 

 4.2. Hristiyanlıkta Rüya 

 Hristiyanlıkta da rüyaların bazı mesajları taĢıdığına inanılır. Özellikle 

Hristiyanlığın ilk dönemlerinde gelecek hakkındaki varsayımlara ve rüyalara, 

tanrıdan doğrudan gelen tezahürler olarak bakılır (Parman 2001: 68).  En önemli rüya 

Hz. Ġsa‘nın doğumuyla ilgili olarak Hz. Yusuf‘un gördüğü rüyadır. Rüya Matta‘nın 

birinci bölümünde yer alır. Rüya Ģöyledir; 

 

17.kuşak, Davut‘tan Babil sürgününe kadar on dört kuşak, Babil sürgününden Mesih‘e 

kadar on dört kuşak vardır. 

18. İsa Mesih‘in doğumu şöyle oldu: Annesi Meryem, Yusuf‘la nişanlıydı. Ama birlikte 

olmalarından önce Meryem‘in Kutsal Ruhtan gebe olduğu anlaşıldı. 

19. Nişanlısı Yusuf, doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak 

istemediği için ondan sessizce ayrılmak niyetindeydi. 

20. Ama böyle düşünmesi üzerine Rabbin bir meleği rüyada ona görünerek şöyle dedi: 

―Davut oğlu Yusuf, Meryem‘i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun 

rahminde oluşan, Kutsal Ruhtandır. 

21. Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O 

kurtaracak.‖ 

22. Bütün bunlar, Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye 

oldu: 

23. ―İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını Immanuel koyacaklar.‖ Immanuel, 

Tanrı bizimle demektir. 

24. Yusuf uyanınca Rabbin meleğinin buyruğuna uydu ve Meryem‘i eş olarak yanına 

aldı. 
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25. Ama oğlunu doğuruncaya dek Yusuf ona dokunmadı. Doğan çocuğun adını İsa 

koydu. (Matta 1: 17-25) 

 

 Rüyada, Hz. Ġsa‘nın kurtarıcı olduğu müjdelenmektedir. Hz. Yusuf, rüyaların 

tanrıların mesajı olduklarına inandığından, Hz. Ġsa‘nın babasız doğumunu 

sorgulamamıĢtır.  

 Rüyalar, Hristiyanlık tarafından kabulü devam ettirilmiĢ gaipten haber 

vermenin birkaç Ģeklinden biridir (Parman 2001: 73). 

 

 4.3. Ġslamiyet’te Rüya 

 Ġslam dininde rüyaların rolüne bakıldığında, en eski ve en güvenilir kaynaklar 

olan Kuran ve Hz. Muhammet‘in hayatı etrafında Ģekillenen hadisler ön plana çıkar. 

Rüyalara, hem ruhani hem de gerçek dünyanın gerçeklerini yansıttıkları ve gerçek 

hayatla gaip denilen diğer âlem arasında bağlantı kurdukları için özel önem 

atfedilmiĢtir (Hermansen 2008: 73). Ġslamiyet‘te Allah‘ın insanlarla rüya aracılığıyla 

iletiĢim kurabileceğine inanılır. Peygamber Hz. Muhammet ve Allah arasındaki ilk 

iletiĢim, ilk vahiy rüya aracılığıyla gerçekleĢir. Hz. Muhammet, gördüğü rüyayla 

peygamberlik görevinin kendisine verildiğini anlar. Okuma ve yazma bilmeyen Hz. 

Muhammet‘in, rüyasında vahyin yanında Cebrail‘i görmesi, rüyanın hem görüntü 

hem de mesaj içeren iki boyutunu gösterir (Ġkiz 2000: 109).  Ġslamiyet‘teki ibadetler 

rüyalardaki vahiylerle bildirilmiĢtir. Namaz için gerekli olan çağrı da (ezan) birçok 

kiĢinin aynı rüyayı görmesiyle belirlenmiĢtir.  

 

 4.3.1. Ayetlerde Rüya 

 Ġslamiyet, Kuran ve hadisleri en önemli kaynaklar olarak kabul eder. 

Ġslamiyet‘teki olguların tümü için bu iki kaynağa mutlaka bakılmalıdır. Bu yüzden 

Ġslamiyet‘teki rüya olgusunun anlaĢılabilmesi için öncelikle rüya ile ilgili ayet ve 

hadisler incelenmelidir. 

 Kuran‘daki rüyalar, peygamberlerin hayatları etrafında geçenler ve 

peygamberlere vahiy iletenler olarak ikiye ayrılabilirler. Yusuf suresinde Hz. 

Yusuf‘un ve Mısır hükümdarının; Saffat suresinde Hz. Ġbrahim ve oğlu Hz. Ġsmail‘in 

hayat hikâyeleri anlatılırken gördükleri rüyalara yer verilir. Enfal, Ġsra ve Zümer 
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surelerinde de rüyaların bazı özellikleri verilmiĢ ve rüyalarla vahiylerin gelebileceği 

bildirilmiĢtir. ÇalıĢmada, sureler Kuran‘daki sıralarına göre, rüya ile ilgili ayetler de 

numaralarıyla verilmiĢtir. Kuran‘da rüya kelimesi ilk olarak 8.sure olan Enfal‘de 

geçer.      

 

―Hani o vakitler Allah sana uykunda (rüyanda) onları az gösteriyordu. Eğer Allah sana 

onları kalabalık gösterseydi korkacaktınız ve savaş konusunda anlaşmazlığa 

düşecektiniz. Fakat Allah böyle bir şeyden sizi uzak tuttu. Çünkü O, gönüllerde yatanı 

da bilir.‖ (Enfal /43) 

 

 Enfal suresinde Bedir savaĢından bahsedilir. Ġlgili ayette Allah, Hz. 

Muhammet‘e rüyasında kâfirlerin sayısını az gösterdiğini bildirir. Bu ayet, Kuran‘da 

gösterildiği gibi, Hz. Muhammet‘in bilgileri rüyasında aldığının iĢaretidir 

(Hermansen 2008: 74). 

 Hz. Yusuf kıssası üç kutsal kitapta da yer alan önemli bir konudur. Kuran‘ın 

kendisi, rüyaların önemini kabul ederek kendinden önceki kutsal kitaplara atıfta 

bulunur. Daha önce Kutsal Kitapta ilgili bölümler aktarıldı. Yusuf suresi Kuran‘da 

12. suredir. Surede rüya ile Ģu ayetler yer alır; 

  

4. Bir zaman Yusuf, babasına demişti ki, Babacığım! Gerçekten ben on bir yıldızla 

güneşi ve ayı bana secde ederlerken gördüm. 

5. Yavrum! dedi, rüyanı sakın kardeşlerine anlatma, sonra sana bir tuzak kurarlar. 

Çünkü şeytan, insana apaçık bir düşmandır. 

6. Ve İşte böyle Rabbin seni seçecek, sana hadiselerin yorumunu öğretecek ve daha 

önce iki atan İbrahim ve İshak‘a nimetini tamamladığı gibi sana ve Yakub soyuna 

nimetini tamamlayacaktır. Şüphe yok ki Rabbin Alîm‘dir, hakîm‘dir! 

41. ―Ey benim zindan arkadaşlarım! Gelelim rüyanıza; biriniz efendisine yine şarap 

sunacak, diğeri de asılacak, kuşlar başından yiyecek. İşte sorduğunuz mesele hallolmuş 

bitmiştir.‖ 

43. Bir gün Melik ―Ben, dedi; rüyada görüyorum ki, yedi semiz inek, bunları yedi zayıf 

inek yiyor. Ve yedi yeşil başakla diğer yedi de kuru. Ey efendiler! Siz rüya 

yorumlarsınız bu rüyanın yorumunu bana haber verin.‖ 

47. Dedi: ―Yedi sene adetiniz üzere ekeceksiniz, biçtiklerinizi başağında bırakınız, biraz 

yiyeceğiniz hariç…‖ 
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48. ―Sonra onun arkasından yedi kurak sene gelecek, önce biriktirdiklerinizi yeyip 

götürecek, biraz sakladıklarınız hariç.‖ 

49. ―Sonra onun arkasından bir yıl gelecek ki, halk onda sıkıntıdan kurtulacak, sıkıp 

sağacak.‖ 

100. Ve babasını anasını taht üzerine çıkardı, hepsi onun için secdeye kapandılar ve 

―Ey babacığım, dedi, işte bundan önceki rüyamın yorumu budur! Hakikaten Rabbim 

onu gerçekleştirdi, muhakkak bana ihsanda bulundu. Çünkü beni zindandan çıkardı ve 

sizi çölden geçirerek getirdi.  

101. ―Ey Rabbim! Sen bana mülkten bir nasip verdin ve bana olayların (rüyada 

görülen) yorumunu öğrettin. Gökleri ve yeri yaratan Rabbim! Benim dünya ve ahrette 

velîm sensin! Beni Müslüman olarak al ve Salihlerin arasına dâhil eyle‖ (Yusuf 

Suresi/4-101) 

 

 Yusuf Suresindeki ilgili ayetlerde, Hz. Yusuf‘un gördüğü müjdeci rüya, 

fırıncı, saki ve Firavun‘un rüyalarının yorumlanmasına yer verilmiĢtir. Daha önce 

Tekvin‘de geçen rüyalar, Kuran‘da da değiĢmeden yer almaktadır. Ġlgili ayetlerden, 

doğru yorumlanması durumunda, rüyaların geleceğe ıĢık tutabileceği anlaĢılır. Bu 

özellik Hz. Yusuf‘a Allah‘ın verdiği bir yetenektir. 

 Ġsra suresinin 60. ayetinde Allah, gece vakti insanlara bir manzarayı 

gösterdiğini söyler. Ayet Ģöyledir; 

 

 60. Ve unutma ki vaktiyle sana, ―Haberin olsun ki, dedik; Rabbin o insanları 

kuşatmıştır. Geceleyin o sana gösterdiğimiz manzarayı ve Kuran‘da lanet edilen ağacı 

da sırf insanlara bir imtihan için yapmışızdır. (Ġsra Suresi/42) 

 

 Müfessirler ilgili ayette geçen ―Geceleyin o sana gösterdiğimiz 

manzarayı…‖kısmını rüyada göstermek olarak kabul etmiĢlerdir.  

 Kuran‘ın 37. suresi Saffat‘ta Hz. Ġbrahim ile oğlu Hz. Ġsmail‘den bahsedilir. 

Rüya ile ilgili ayetler ve rüyanın ayetlerdeki Ģöyledir; 

 

101. Biz de ona uslu bir oğul müjdeledik. 

102. Ne zaman ki yanında koşmak çağına erdi, ―Ey yavrum! dedi, ben rüyamda 

görüyorum ki, ben seni boğazlıyorum. Artık bak ne dersin?‖ ―Ey babacığım, dedi; ne 

emrolunuyorsan yap! Beni inşallah sabredenlerden bulacaksın!‖ 

103. Ne zaman ki bu suretle ikisi de teslim oldular ve onu tuttu şakağı üzerine yıktı; 

104. Ve ona şöyle seslendik: ―Ey İbrahim!‖ 



40 

 

105. ―Rüyayı gerçekten tasdik eyledin! Biz böyle mükâfat veririz işte Muhsinlere!‖ 

(Saffat/101-105) 

 

 Ġlgili ayetlerde Hz. Ġbrahim‘in verdiği sözü tutması için rüyasında uyarıldığı 

anlatılmaktadır. Hz. Ġsmail, babasına ve rüyanın ilahi bir mesaj olduğuna 

inandığından kendisinin kurban edilmesine hazırlıklıdır. Allah, Hz. Ġbrahim‘in 

rüyasına girerek emirlerini bildirir. Hz. Ġbrahim de, rüyanın gerçekliğinin farkında 

olduğundan oğlunu kurban etmeye hazırdır. Allah, Hz. Ġbrahim rüyasında kendisine 

bildirilenleri yapmaya hazır olduğundan onu ödüllendirir. 

 Ġslam âlimleri, rüya hakkındaki görüĢlerini Zümer suresinin 42.ayetine 

dayanarak açıklarlar. 

 

 ―Allah, o canları öldükleri zaman, ölmeyenleri de uyuduklarında alır. Sonra 

haklarında ölüm hükmü verdiklerini alıkoyar, diğerlerini de takdir edilmiş bir süreye 

kadar salıverir. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için nice ibretler vardır.‖ 

(Zümer /42) 

 

 Ġlgili ayetlerde, ruhun bedenden ayrılması anlatılmaktadır. Âlimler, ruhun 

seyahat etmesini rüya olarak açıklarlar.  

 Kuran‘da rüya hakkındaki en açık bilgiler Fetih suresinde geçer. Allah 48. 

ayette Hz. Muhammet‘e rüya yoluyla vahiy yolladığını söyler. Ġlgili ayet Ģöyledir, 

 

  

27. ―Andolsun ki Allah gerçekten Rasûlüne o rüyayı hakkıyla sadık gösterdi; Andolsun 

ki İnşallah Mescid-i Haram‘a emniyetler içinde, başlarınızı tıraş ederek, kısaltarak, 

korkunuz olmayarak kesinlikle gireceksiniz. Fakat sizin bilmediğiniz şeyleri bildi de 

ondan önce yakın bir fetih yaptı‖ (Fetih/27) 

 

 Hudeybiye savaĢı esnasında Hz. Muhammet‘in gördüğü bir rüyadan 

bahsedilir. Rüyada fetih müjdesi vardır. Ġslamiyet‘in rüya düĢüncesi, bu ayete 

dayanır. Allah, ayette,  gerçek bilgiyi rüya yoluyla verebileceğini bizzat söyler. 
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 4.3.2. Hadislerde Rüya 

 Hadisler, Hz. Muhammet‘in söz ve davranıĢlarıdır. Peygamberin bu söz ve 

davranıĢları Ġslamiyet‘te belirleyici roller üstlenmiĢlerdir. Daha önce belirtildiği gibi 

Kuran ve hadisler Ġslamiyet‘in en önemli kaynaklarıdır. Hz. Muhammet‘in rüyalarla 

ilgili sözleri ve davranıĢları, rüyaların inananlar arasındaki güvenirliliğini artırır. Hz. 

Muhammet, bazı vahiyleri rüyada aldığı için rüyalara çok önem vermiĢtir. 

 Hz. Muhammet‘in rüyalarla ilgili hadisleri ortak konular bir araya getirilerek 

incelenecektir.  

  

 4.3.2.1. Hadislerde Rüyaların Özellikleri 

 Hz. Muhammet‘in hadislerinde rüyaların özellikleri hakkında bilgiler yer alır. 

Hz. Muhammet, rüyaları güvenilir bir bilgi kaynağı olarak kabul eder. Bununla ilgili 

hadisler Ģunlardır; 

  

―Rivâyete göre, Resûlullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zaman 

yaklaşınca (ve kâinat son günlerini yaşamağa başlayınca) müminin rüyası yalan 

çıkmaz; çünkü müminin rüyası nübüvvetin kırk altı cüzünden bir cüzdür. Nübüvvetten 

cüzü olan şey ise yalan olamaz. (Ravi: Ebu Hüreyre)‖ (Buharî, XII, 1973: 271, Hadis 

no: 2107)  

  

 ―Rivâyete göre, Resûlullah Sallallahu aleyhi ve sellem: ―Sâlih bir kişi (veyâ sâliha bir 

kadın) tarafından görülen güzel rüya, nübüvvetin kırk altı cüzünden bir cüzüdür‖ 

buyurmuştur. (Ravi: Enes b. Mâlik)‖ (Buharî, XII 1973: , Hadis no: 2101) 

 

 Birbirine benzeyen bu iki hadiste Hz. Muhammet, salih ve mümin kiĢilerin 

rüyalarının gerçekleri yansıttığını bildirir. Kuran, vahiyler halinde 23 yıllık bir zaman 

diliminde tamamlanır. 23 yılın altı ayında bütün vahiyler rüya aracılığıyla gönderilir. 

23 yılın altı ayı, kırk altı parçanın bir parçası demektir. Bu yüzden Hz. Muhammet, 

vahiylerin rüyalarla geldiği dönemi nübüvvetin kırk altıda biri olarak kabul eder. 

Müslim‘in aktardığı benzer bir hadiste Hz. Muhammet, anlatılmayan rüyanın, kuĢun 

ayağında takılı durduğunu belirtir. 
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―Resulullah (sav) buyurdular ki: ―Mü`minin rüyası, nübüvvetin kırk cüzünden bir 

cüzdür. Bu rüya, anlatılmadığı müddetçe bir kuşun ayağında (takılı vaziyette) durur. 

Anlatılacak olursa hemen düşer.(Ravi: Ebu Rezin)‖ (Müslim: 140, Hadis no: 960) 

 

 Peygamber, rüyaların insanlara doğru yolu gösterebileceğini bildirir. Bununla 

ilgili hadis Ģudur; 

 

 ―Nebî Sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim, dediği rivayet 

olunmuştur: - Mübeşşirâttan başka nübüvvetten (ilhâm alacak) bir şey kalmadı, 

buyurdu. Ashâb: - Mübeşşirât nedir? Diye sorduklarında Resûl-i Ekrem: - Rüya-yı 

sâlihadır, buyurdu. (Ravi: Ebû Hüreyre)‖ (Buharî, .XII 1973: 275, Hadis no: 2103) 

 

 Hz. Muhammet, bu hadiste, rüyaların bilgi kaynağı olarak kabul 

edilebileceğini söyler. Ġslam âlimleri özellikle bu hadisle, rüyaların ilahi kaynaklı 

birer mesaj olduğuna inanırlar. 

 Hz. Muhammet, bir hadisinde rüyada kendisini görenlere seslenir. Ġlgili hadis 

Ģöyledir; 

―Nebî Sallallahu aleyhi ve sellemin: "Her kim beni rüyasında görürse muhakkak o, 

uyanık bir halde de beni görecektir. Çünkü şeytan bana benzer bir sûrete giremez" 

buyurduğunu işittim, dediği rivayet olunmuştur. (Ravi: Ebû Hüreyre, Ebu Sâid-i 

Hudri)‖ (Buharî, XII 1973:277, Hadis no: 2104) 

 

 Hadiste Hz. Muhammet, kendisini rüyada görenlerin, rüyalarının gerçek 

olduğu müjdesini verir. Çünkü Ģeytanın suretine bürünemeyeceği tek kiĢi Hz. 

Muhammet‘tir. 

 Hz. Muhammet, Hz. Musa döneminde olduğu gibi yalan söyleyerek rüya 

gördüklerini söyleyen insanlarla mücadele eder. Onları kötü bir sonun beklediğini 

söyler. 

 ―Rivayete göre, Nebî Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her kim 

görmediği bir rüyayı gördüm diye iddiâ ve isrâr ederse (kıyâmet gününde) ona iki şaîr 

(arpa) dânesinin biri birine düğümlenmesi teklîf ve hiç bir zaman yapamayacağı bu işle 

azâb olunur. Her kim de bir cemiyetin duyulmasını hoşlanmadıkları bir haberini 

işitmeye çalışırsa, onun iki kulağına kıyâmet gününde kurşun dökülür. Her kim de (zî-

hayât) bir sûret resmederse, ona da: Haydi buna ruh üfle (can ver) diye teklîf olunarak 
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azâb olunur. Hâlbuki o, hayat vermek kudretini hâiz değildir. (Ravi: Abdullâh b. 

Abbâs)‖ (Buharî, .XII, 1973: 284, Hadis no: 2109) 

 

 Rüyaları güvenilir bilgi ve ilahi mesaj olarak kabul eden Hz. Muhammet, 

insanların rüyalara karĢı oluĢmuĢ güveni kötüye kullanarak, yalan yere rüya 

gördüklerini anlatmalarını yasaklar. Bununla ilgili bir diğer hadis Ģudur; 

 

 ―Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem`in: "Yalanlardan en büyük yalan rü`yâsında 

görmediği şeyi iki göziyle görmek iddi`âsıdır" buyurduğu rivâyet olunmuştur. (Ravi: 

Abdullah b. Ömer)‖ (Buharî, XII, 1973: 285, Hadis no: 2110) 

 

 4.3.2.2. Hadislerde Rüya Sonrası DavranıĢlar 

 Hz. Muhammet, insanların, gördükleri rüyalardan sonra nasıl 

davranacaklarını hadislerinde bildirir. Bununla ilgili hadisler Ģunlardır; 

 

―Rivayete göre, Nebî Sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim, demiştir: 

Sizden biriniz sevdiği bir rüyayı görürse bilsin ki, o, Allah tarafından (telkin) dir. Rüya 

sahibi bu rüyası üzerine Allah`a hamdetsin ve başkasına da söylesin. Buna aykırı 

hoşlanmadığı bir rüya gördüğünde de muhakkak ki, bu rüya da Şeytandandır. Bu halde 

de rüya sahibi rüyasının şerrinden Allah`a sığınsın ve rüyasını kimseye söylemesin. Bu 

sûrette o rüya sahibine, zarar vermez. (Ravi: Ebû Saîd-i Hudrî)‖ (Buharî, C.XII, 1973: 

274, Hadis no: 2102) 

 

 Hz. Muhammet, hadiste, insanın sevdiği bir rüya gördüğünde Allah‘a 

Ģükretmesini, sevmediği rüyayı da Ģeytandan kabul edip, rüyanın Ģerrinden Allah‘a 

sığınmasını ve bu rüyayı kimseye anlatmamasını söyler. BaĢka bir hadiste, Hz. 

Muhammet, sıkıntılı rüyadan sonra ne yapılacağını söyler; 

 

 ―Resulullah (sav)`ın şöyle söylediğini işitmiştir: ―Rüya Allah`tan dır. Hulm (sıkıntılı 

rüya) şeytandandır. Öyle ise, sizden biri, hoşuna gitmeyen kötü bir rüya (hulm) görecek 

olursa sol tarafına tükürsün ve ondan Allah`a istiaze etsin (sığınsın). (Böyle yaparsa 

şeytan) kendisine asla zarar edemeyecektir. (Ravi: Ebu Katade)‖ (Müslim :144, Hadis 

no: 958) 

 



44 

 

 Hadiste, Hz. Muhammet, sıkıntılı rüya görenlerin sol taraflarına tükürüp, kötü 

rüyanın Ģerrinden Allah‘a sığınmalarını ister. Bu durumda Ģeytan kiĢiye zarar 

veremez. 

  

 4.3.2.3. Hadislerde Rüya Yorumları 

 Hadislerden anlaĢıldığına göre, Hz. Muhammet, her sabah namazından sonra, 

sahabelerine aralarından kimlerin rüya gördüğünü sorar ve sonra bu rüyaları 

yorumlardı. Rüya ve rüya tabiri bu sayede Ġslam‘da onay görür (Schimmel 2005: 17). 

Hz. Muhammet, gördüğü birçok rüyayı yanındakilere tabir etmiĢtir. Allah, birçok 

durumda Hz. Muhammet‘e rüyasında vahiy göndermiĢtir. Hz. Muhammet de bu rüya 

tabiriyle yanındakilere Ġslamiyet‘i anlatmıĢtır. Hz. Muhammet, gördüğü bir rüyayı 

yorumlayarak ilme sahip olmasını anlatır. Ġlgili hadis Ģu Ģekildedir; 

 

―Uykuda iken bana bir kadeh süt getirdiler. O kadar içtim ki kanıklık tâ tırnaklarımdan 

sızdığını (hâlâ) duyuyorum. (İçtikten sonra) artığını Ömer b. El-Hattâb‘a verdim, 

buyuruyordu. Ya Resulullah! Bunu ne ile tevil ettin?‖ diye sordular, ―İlim ile‖ cevabını 

verdiler.‖ (Buharî, I, 1973: 84, Hadis no: 73) 

 

 Bu hadisle Hz. Muhammet, rüya ile ilim sahibi olunabileceğini bildirmiĢtir. 

Hz. Muhammet, her gün sahabelerinin rüya görüp görmediklerini sorar ve 

bazılarınınkini tabir ederdi. Hz. Muhammet‘in gördüğü ve tabir ettiği rüyaların 

bazıları Ģunlardır; 

 

 ―Resulullah (sav) sık sık: ―Sizden bir rüya gören yok mu?‖ diye sorardı. Görenler de, 

Ona Allah‘ın dilediği kadar anlatırlardı. Bir sabah bize yine sordu: ―Sizden bir rüya 

gören yok mu?‖ Kendisine: ―Bizden kimse bir şey görmedi!‖ dediler. Bunun üzerine: 

―Ama ben gördüm‖ dedi ve anlattı: ―Bu gece bana iki kişi geldi. Beni alıp haydi yürü! 

dediler. Yürüdüm. Yatan bir adamın yanma geldik. Yanında biri, elinde bir kaya olduğu 

halde başucunda duruyordu. Bazen bu kayayı başına indirip onunla başını yarıyordu, 

taş da sağa sola yuvarlanıp gidiyordu. Adam taşı takip ediyor ve tekrar alıyordu. Ama 

başı eskisi gibi iyileşinceye kadar vurmuyordu, iyileştikten sonra tekrar indiriyor, 

önceki yaptıklarını aynen yeniliyordu. Beni getirenlere: ―Sübhanallah! Nedir bu? 

Dedim. Dinlemeyip: ―Yürü! Yürü!‖ dediler. Yürüdük, sırtüstü uzanmış birinin yanına 

geldik. Bunun da yanında, elinde demir kancalar bulunan biri duruyordu. Adamın bir 



45 

 

yüzüne gelip, çengeli takıp yüzünün yarısını ensesine kadar soyuyordu. Burnu, gözü 

enseye kadar soyuluyordu. Sonra öbür tarafına geçip, aynı şekilde diğer yüzünün 

derisini de ensesine kadar soyuyordu. Bu da, yüz derileri iyileşip eskisi gibi sıhhate 

kavuşuncaya kadar bekliyor, sonra tekrar önce yaptıklarını yapmaya başlıyordu. Ben 

burada da: ―Sübhanallah, nedir bu?‖ dedim. Cevap vermeyip: ―Yürü! Yürü!‖ dediler. 

Beraberce yürüdük. Fırın gibi bir yere geldik, içinden birtakım gürültüler, sesler 

geliyordu. Gördük ki, içinde bir kısım çıplak kadınlar ve erkekler var. Aşağı 

taraflarından bir alev yükselip onları yalıyordu. Bu alev onlara ulaşınca çığlık 

koparıyorlardı. Ben yine dayanamayıp: ―Bunlar kimdir?‖ diye sordum. Bana cevap 

vermeyip: ―Yürü! Yürü!‖ dediler. Beraberce yürüdük. Kan gibi kırmızı bir nehir 

kenarına geldik. Nehirde yüzen bir adam vardı. Nehir kenarında da yanında birçok taş 

bulunan bir adam duruyordu. Adam bir müddet yüzüp kıyıya doğru yanaşınca yanında 

taşlar bulunan kıyıdaki adam geliyor, öbürü ağzını açıyor bu da ona bir taş atıp 

kovalıyordu. Adam bir müddet yüzdükten sonra geri dönüp adama doğru yine 

yaklaşıyordu. Her dönüşünde ağzını açıyor, kıyıdaki de ona bir taş atıyordu. Ben yine 

dayanamayıp: ―Bu nedir?‖ diye sordum. Cevap vermeyip yine: ―Yürü! Yürü!‖ dediler. 

Beraberce yürüdük. Çok çirkin görünüşlü bir adamın yanına geldik. Böylesi çirkin 

kimseyi görmemişsindir. Bunun yanında bir ateş vardı. Adam ateşi tutuşturup etrafında 

dönüyordu. Ben yine: ―Bu nedir?‖ diye sordum. Cevap vermeyip: ―Yürü! Yürü!‖ 

dediler. Beraberce yürüdük, iri iri ağaçları olan bir bahçeye geldik. İçerisinde her çeşit 

bahar çiçekleri vardı. Bu bahçenin içinde çok uzun boylu bir adam vardı. Semaya 

yükselen başını neredeyse göremiyordum. Etrafında çok sayıda çocuklar vardı. Ben 

yine: ―Bunlar kimdir?‖ dedim. Cevap vermeyip: ―Yürü! Yürü!‖ dediler. Beraberce 

yürüdük. Ulu bir ağacın yanına geldik. Ne bundan daha büyük, ne de daha güzel bir 

ağaç hiç görmedim. Arkadaşlarım: ―Ağaca çık!‖ dediler. Beraberce çıkmaya başladık. 

Altın ve gümüş tuğlalarla yapılmış bir şehre doğru yükselmeye başladık. Derken şehrin 

kapısına geldik, kapıyı çalıp açmalarını istedik. Açtılar ve beraberce girdik. Bizi bir 

kısım insanlar karşıladı. Bunlar yaratılışça bir yarısı çok güzel, diğer yarısı da çok 

çirkin kimselerdir. Sanki böylesine güzellik, böylesine çirkinlik görmemişsindir. 

Arkadaşlarım onlara: ―Gidin şu nehre banın!‖ dediler. Meğerse orada açıkta bir nehir 

varmış. Suyu sanki safi süttü, bembeyaz.,. Gidip içine banıp çıktılar. Çirkinlikleri 

tamamen gitmiş olarak geri geldiler. İki tarafları da en güzel şekli almıştı. Beni 

dolaştıran arkadaşlarım açıkladılar: ―Bu gördüğün Adn cennetidir. Şu da metin 

makamındır. Gözümü çevirip baktım. Bu bir saraydı, tıpkı beyaz bir bulut gibi. ―Beni 

gezdirin, içine bir gireyim!‖ dedim. ―Şimdilik hayır! Amma mutlaka gireceksin,‖ 

dediler. Ben: ―Geceden beri acayip şeyler gördüm, neydi bunlar?‖ diye sordum. ―Sana 

anlatacağız,‖ dediler ve anlattılar: ―Taşla başı yarılan, o ilk gördüğün adam, Kuran‘ı 

atıp reddeden, farz namazlarda uyuyup kılmayan kimsedir. Ensesine kadar yüzünün 

derileri, burnu, gözü soyulan adam, evinden çıkıp yalanlar uydurup, etrafa yalan saçan 
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kimsedir. Fırın gibi bir binanın içinde gördüğün kadınlı erkekli çıplak kimseler, zina 

yapan erkek ve kadınlardır. Kan nehrinde yüzüp ağzına taş atılan adam faiz yiyen 

adamdır. Ateşin yanında durup onu yakan ve etrafında dönen pis manzaralı adam, 

cehennemin, ateşin bekçisidir. Bahçede gördüğün uzun boylu adam İbrahim (a.s)‘di. 

Onun etrafındaki çocuklar ise, fıtrat üzere (buluğa ermeden) ölen çocuklardır.‖ 

Cemaatten biri hemen atılarak: ―Ey Allah‘ın Resulü! Müşrik çocukları da mı?‖ diye 

sordu. Resulullah (sav) ―Evet,‖ dedi, ―müşrik çocukları da.‖ ve anlatmaya devam etti: 

―Yarısı güzel yarısı çirkin yaratılışlı olan adamlara gelince, bunlar iyi amellerle kötü 

amelleri birbirine karıştırıp her ikisini de yapan kimselerdir. Allah onları affetmiştir. 

(Ravi: Semüre ibnu Cündeb)‖ (Buharî, C.IV, 1973: 595-600, Hadis no: 681) 

 

 Hz. Muhammet‘in ilk deniz savaĢını ve Ġstanbul‘un fethini rüyasında gördüğü 

hadiste aktarılır. Hadis Ģöyledir, 

 

―Resûlullah, Ümm-i Harâm`ın ziyâretine gelirdi. Ümm-i Harâm, Ubâde İbn-i Sâmit 

radiyallahu anhin nikâhında idi. Bir gün Resûl-i Ekrem yine ziyaretine geldi. Resûl-i 

Ekrem‘e yemek yedirdi ve başını taradı. Sonra Resûlullah bir müddet uyudu. Sonra 

gülümseyerek uyandı. Ümm-i Harâm dedi ki: Yâ Resûlullah! Seni ne güldürüyor, diye 

sordum. Rüyamda bana ümmetimden bir kısım mücâhidlerin şu deniz ortasında 

gemilere binerek Allah yolunda deniz harbine gittikleri gösterildi de ona gülüyorum, 

buyurdu. Ümm-i Harâm der ki: Yâ Resûlullah! Beni de o gazilerinden kılması için 

Allah‘a dua buyursanız, diye rica ettim. Resûlullah da dua buyurdu. Sonra Resûlullah 

başını yastığa koydu. Sonra yine gülümseyerek uyandı. Bunun üzerine yine ben: Yâ 

Resûlullah! Seni ne güldürüyor? Diye sordum. Resûlullah: Allah uğrunda (Kayser‘in 

şehri Kostantiniyye) gazâya gittikleri gösterildi, buyurdu. Ümm-i Harâm der ki: Yâ 

Resûlullah!  O (Kostantiniyye) gazilerinden kılması için Allah`a dua buyursanız, diye 

ricâ ettim. Resûlullah: Hayır, sen önceki deniz gazilerindensin, buyurdu. (Enes İbn-i 

Mâlik der ki): Ümm-i Harâm, Muaviye  İbn-i Ebî Süfyân  zamanında deniz gazâsında 

gemiye binmişti ve Muaviye‘nin kumandasındaki gazâya iştirâk etmişti. Fakat (Kıbrıs 

adasına) denizden çıkıldığı sırada Ümm-i Harâm, bindirildiği katırdan düşerek gazâ 

yolunda şehit olmuştur. (Ravi: Enes b. Mâlik)‖ (Buharî, C.XII, 1973: 278-279, Hadis 

no: 2106) 

 

 Hz. Muhammet, gördüğü rüyaları, birkaç örnekte Hz. Ebubekir olsa da 

genellikle kendisi yorumlar. Hz. Muhammet‘in tabir ettiği rüyalarda genelde 

gelecekten haber verilir. Örneğin, Hz. Muhammet bir rüyasında kırmızı beyaz ve 

siyah koyunlar görür. Hz. Muhammet, rüyayı Arapların ve Arap olmayanların 
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Ġslam‘a geçeceğine yorar. Siyah koyunlar Arapları, kırmızı beyaz koyunlar ise Arap 

olmayanları simgelemektedir (Schimmel 2005: 22). 

 Bedir savaĢından önce, Hz. Muhammet‘in rüyası Enfal suresi 43.ayette yer 

alır. ―Ayetlerde Rüya‖ baĢlığında incelenen rüyada Allah, Hz. Muhammet‘i 

cesaretlendirmiĢtir. Uhud savaĢından önce de rüyasında, bir deveye bindiğini, deveyi 

bir koçun izlediğini ve kılıcının kırık olduğunu görür. Hz. Muhammet, rüyayı 

düĢman komutanlarından birinin ve kendi akrabalarından da birinin öleceğine yorar. 

SavaĢın sonunda amcası Hz. Hamza Ģehit düĢer (Schimmel 2005: 20). 

 Hz. Muhammet, Hz. AyĢe ile evleneceğini rüyasında gördüğünü bildirir. Hz. 

AyĢe‘nin aktardığına göre; 

 

 ―Allah‘ın müridi bana şöyle dedi; Seninle evlenmeden önce bana iki kez (rüyamda) 

gösterildin. Bir meleğin seni ipek bir kumaş parçasının içinde taşıdığını gördüm ve ona 

dedim ki; eğer bu Allah‘tansa, o zaman gerçekleşmelidir.‖  (Buharî, C.X, 1973: 80, 

Hadis no: 1554). 

 

 4.3.3. Ġslamiyet’te Rüya Türleri 

 Ġslam düĢüncesinde rüyalar, Hz. Muhammet‘in aĢağıdaki hadisinden 

hareketle üçe ayrılır.  

 

―Rüya üç kısımdır: Biri salih rüya olup Allah‘tan müjdedir. Diğeri, şeytanın verdiği 

hüzündür. Üçüncüsü, kişinin kendi kendine konuştuğu şeylerdendir. Biriniz 

hoşlanmadığı bir şey, görürse hemen kalkıp namaz kılmalı. O‘nu kimseye 

söylememelidir.‖ (Müslim: 148 Hadis no: 2263) 

 

 Ġslamiyet‘te, yukarıdaki hadisin iĢaret ettiği gibi rahmani rüyalar, şeytani 

rüyalar ve nefsani rüyalar olmak üzere üç çeĢit rüya vardır (Çelebi 2008: 307). 

 

 a) Rahmani (Sadık) Rüyalar 

 Bu rüyalara hadiste olduğu gibi ―salih rüyalar‖ da denilir. Rüya denildiğinde 

ilk olarak akla bu rüyalar gelir. Hz. Muhammet bu tür rüyaları mübeşşirat olarak 

nitelendirir. Yalnızca iyi ve dürüst olan birisi sadık rüyalar görebilir. Bununla ilgili 
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hadiste de ―Yalan söylemeyen, doğru rüyalar görür.‖ bilgilerine yer verilir 

(Schimmel 2005: 45).   

 Ġbn Sina, rüyanın sadık olması için rüya gören kiĢinin beden sağlığının 

yerinde olması, nefsin doğruluğu alıĢkanlık haline getirmiĢ olması ve rüyanın sabaha 

karĢı seher vaktinde görülmüĢ olması gerektiğini bildirir (Durusoy 1993: 109). 

 Ġbn Kesir, rüyalarının sadık olup olmadıklarını insanların kendilerinin 

anlayabileceğini belirtir. Sadık rüyaların doğruluğunu gösteren bazı deliller vardır. 

Rüya gören kiĢi bir ilhamla bu rüyanın Allah‘ın bir müjdesi olduğunu anlar. Rüyayı 

gören hemen uyanır ve aldığı ilham uyanıkken de devam eder. Rüyayı gören bu 

rüyayı unutmaz. Eğer bir rüya, uyandıktan sonra unutuluyorsa ya da zorla 

hatırlanıyorsa bu rüyanın ahlâm olduğunun iĢaretidir (Ġbn Kesir, VIII, 1985: 4086-

4087). 

 20. yüzyılın önemli tefsircilerinden Tantavi, sadık rüyaların beden sakin 

olduğunda, bedeni safra, sevda, kan, balgam, hayvani arzular, öfke rahatsız 

etmediğinde ve mide çok dolu olmadığında görüldüğünü belirtir. Bu sayede insanlar, 

akıl âleminden bazı görüntü ve bilgiler alabilirler. Bu bilgilerin bazıları gelecekten 

haber verebilir (Akot 2005: 108). Sadık rüyaları görenler Allah‘a Ģükretmeli, 

sevinmeli ve hoĢlanmadığı kimselere değil de, sevdiği kimselere anlatmalıdır (Halid 

El-Anberi 2003: 33). 

 Sadık rüyalar, peygamberliğin küçük de olsa bir parçası sayılan bir rüya 

çeĢididir. Allah tarafından vahiy olunur ve yoruma gerek bırakmaz. Ġslam 

geleneğinde rüya tabircisi olarak ortaya çıkan Danyal Peygamber, gerçeğe uygun 

rüyayı dört çeĢide ayırır. Emir, yasak, müjde ve uyarı rüyalarından özellikle uyarı 

rüyaları, daima ciddiye alınmalıdır (Schimmel 2005: 41).  

  

 b) ġeytani (Kâzip, Yalan) Rüyalar 

 Hulm olarak da bilinen bu rüyalar, Ģeytanın aldatma, vesvese ve 

korkutmalarıyla meydana gelen karıĢık hayaller ve telkinlerdir. Bunların anlatılması 

ve yorumlanması tavsiye edilmez (Çelebi 2008: 307). Daha önce aktarıldığı gibi Hz. 

Muhammet hadisinde ―Rüya Allah‘tan, hulm Ģeytandandır‖ demiĢtir. ġeytandan olan 

bu rüyaları görenlerin kalpleri evhamlıdır ve uyanıkken de aynı mahcubiyet 

içerisindedirler. Batıl olan bu rüyalara itibar edilmemelidir (Yüksel 1996: 146). 



49 

 

 

 

 c) Nefsani (Adğas u Ahlâm, KarıĢık) Rüyalar 

 Nefsin hayal ve kuruntuları, uyku esnasındaki dıĢ etkiler ve günlük uğraĢlarla 

ilgili rüyalardır. Bunlar sadık rüyalara benzeseler de, karmaĢık olduklarından ötürü 

doğru dürüst açıklanamazlar, yorumları yapılamaz (Halid El-Anberi 2003: 28). Adi 

olarak da adlandırılan bu rüyalar, bedenî ihtiyaç ve sıkıntılardan, arzu ve isteklerden, 

fazla yemekten dolayı midedeki rahatsızlıklardan, bulunulan yerden ve gündüz 

vaktinin uğraĢlarından kaynaklanırlar. MürĢit veya tabirci, bu rüyalarda ilahi bir yön 

bulunmadığı için tabir etmez (Yüksel 1996: 188).  

 Rüya tabiri ile ilgili önemli bir eseri olan Ġbn Sirin, insanların yatıĢ 

Ģekillerinden rüya türlerinin belirlenebileceğini söyler.  Sağ taraf üzerine yatan bir 

kiĢinin gördüğü rüya, Allah tarafından gösterilmiĢ sadık bir rüyadır ve mutlaka 

gerçekleĢir. Sol taraf üzerine yatan veya arka üstü uyuyan kimsenin gördüğü rüyalar 

ise ruhlar tarafından gösterilen rüyalar olup, bunların da bir kısmı gerçekleĢir. 

Yüzükoyun yatan kimselerin gördükleri rüyaların ise adğasu ahlâm (karıĢık) rüyalar 

olduğunu, önemsiz olup asla gerçekleĢmeyeceklerini söyler (Ġmamoğlu 2004: 34)   

 Şeytani ve nefsani rüyaları görenlerin kötü rüyanın Ģerrinden Allah‘a 

sığınmaları, rüyadan sonra sol taraflarına üç defa tükürmeleri, yattıkları taraftan diğer 

tarafa dönmeleri, rüyadan sonra namaz kılmaları, rüyayı kimseye anlatmamaları 

gerekir (Halid El-Anberi 2003: 35-36). Bu rüyalar çok karıĢıktır ve anlamları yoktur. 

Ġnsanın biyolojisi ve psikolojisinden kaynaklanırlar. Bu rüyaları görenlerin sol 

taraflarına dönerek üç defa besmele çekmeleri ve ―tu‖ demeleri gerekir. Bu sayede 

rüya ile kiĢi arasında bir perde oluĢur ve korunmuĢ olur (Yüksel 1996: 186). 

 

 4.3.4. Ġslamiyet’te Rüya Yorumu 

 Ġslam âlimlerine göre tabir ilmi ―uykuda görülen hayali biçimleri duyulara ait 

şekillerle yorumlama‖dır (Yüksel 1996: 91). Semavi dinlerdeki rüyaların ilahi 

mesajlar içermeleri, dikkatle yorumlanmalarını gerektirir. Peygamberler, hem kendi 

rüyalarını hem de etraflarındakilerin rüyalarını yorumlamıĢlardır. Kutsal kitaplarda 

Hz. Yakup ve Hz. Yusuf‘un, hadislerde ise Hz. Muhammet‘in rüya yorumlamalarına 
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örnekler vardır. Sadık rüyaları Hz. Muhammet, nübüvvetin kırk altıda biri olarak 

kabul eder ve rüyalarını etrafındakilere yorumlayarak anlatır. Bir hadisinde rüyanın 

bir kuĢun ayağında asılı durduğunu, anlatıldıktan sonra hemen düĢtüğünü belirtir. 

Rüyanın anlaĢılır olması hadiste ifade edildiği gibi anlatılmasına ve yorumlanmasına 

bağlıdır. Fakat her rüyanın yorumu yapılmamalıdır. Sadece sadık rüyalar 

yorumlanmalıdır. ġeytani rüyalar ve nefsani rüyalar hem sahibine hem de insanlığa 

bir fayda getirmeyeceğinden yorumlanmamalıdır. Rüya yorumlama, Ġslamiyet‘te 

nurani ilimlerden sayılmıĢtır ve Hz. Muhammet‘ten sonra birçok kiĢi rüya tabir 

etmeye baĢlamıĢtır. 

 Ġslam geleneğinde rüya tabiriyle ilgili olarak Cafer es-Sadık, Ġbn Sirin, Ebû 

Ġshak Ġbrahim el-Kirmani, Cabir el-Mağribi, Abdiülgani en-Nablusi gibi müelliflere 

ait önemli eserler vardır. Özellikle Abu bekr Muhammed Ġbn Sirin‘in rüya tabirlerini 

temalarına göre bir araya getiren Kitâbü Ta‘bîri‘r-Rü‘yâ en tanınmıĢ eserdir (Çelebi 

2008: 308). Ġbn Sirin, her bir rüyanın tek bir yorumu olduğunu, önemli olanın kolay 

anlaĢılabilen rüyaları yorumlamaktan çok, zıtlıklar oluĢturan ve çeĢitli açıklamalar 

gerektiren rüyaları yorumlamak olduğunu belirtir (Ġkiz 2000: 111). Ġbn Sirin‘e göre, 

gerçek bir rüya yorumcusu rüyadaki bir sembol için, onu rüyasında her gören kiĢide 

aynı açıklamaları yapmamalıdır. Her sembol kiĢilerin karakter ve tavırlarından dolayı 

rüyalarda farklı anlamlar içerebilir (Hermansen 2008: 78). 

 Rüyaların yorumları, enfüsi yorumlar (akla ve düĢünceye dayalı) ve afaki 

yorumlar (akıl ve fikir dıĢı vahye ve ilhama dayalı) olarak ikiye ayrılır. Enfüsi 

yorumları sıradan insanlar da âlimler de aynı Ģekilde yapar. Afaki yorumları ise keĢif 

ve keramet sahibi insanlar yapabilir (Hafız Hulusi Efendi 2005: 7-8).  

 Rüya yorumlamayla ilgili bir hadiste Hz. Muhammet; ―Rüyayı ancak bilen 

veya size karĢı samimi olan kimselere anlatınız.‖diye buyurur. Bu hadisten hareketle 

birçok Ġslam âlimi, rüyaların sadece onu yorumlayabilecek kiĢilere anlatılması 

gerektiğini ifade etmiĢtir. Yorumlamayı bilmeyen kiĢiler, yorum yaptıklarında günah 

kazanırlar (Halid El-Anberi 2003: 53). Bir diğer husus da, rüya nasıl yorumlanırsa, 

rüyadaki olayın o yönde gerçekleĢeceğidir. Bir rüya birden fazla Ģekilde 

yorumlanırsa, geçerli olan, bu iĢten anlayan kiĢinin yaptığı yorumdur. Bu yüzden 

rüyalar herkese anlatılmamalıdır. Bununla ilgili anlatılan bir rüya örneğinde, kocası 

seyahatte olan bir kadın, gördüğü bir rüyayı Hz. Muhammet‘e anlatır. Hz. 
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Muhammet, kocasının yakında döneceğini ve bir erkek çocuklarının olacağını 

müjdeler. Kadın, aynı rüyayı bir daha görür. Kadın tekrar Hz. Muhammet‘e anlatmak 

istese de, onu bulamayınca Hz. AyĢe‘ye anlatır. Hz. AyĢe de, kocasının öleceğini ve 

ahlaksız bir evlat doğuracağını söyler. Hz. Muhammet, geldikten sonra Hz. AyĢe‘nin 

yaptığı yorumu öğrenince, bu Ģekilde yorumlar yapmamasını tembihler. 

Müslüman‘ın yorumu hayır ile yorumlanmalıdır. Çünkü rüya tabir edildiği gibi 

gerçekleĢir (Yüksel 1996: 96).  

 Rüya yorumcularının bazı özelliklere sahip olmaları gerekir. El-Beyanuni, 

rüya yorumlayacak kiĢinin, rüyalarla ilgili ayetler, hadisler, rüyayı gören kiĢi ve 

mesleği hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini belirtir (Ġmamoğlu 2004: 41). Rüya 

yorumcusu aynı zamanda iyi düĢünceli, zeki, uyanık, takvalı, insanların hallerini, 

niteliklerini, değerlerini ve konumlarını iyi bilen birisi olmalıdır (Halid El- Anberi 

2003: 54). Rüya yorumu, gören kiĢiye, zamana, mekâna göre değiĢir. Bu yüzden 

yorumcu, rüyalardaki kiĢisel hayallere, korkulara ve düĢüncelere dikkat etmelidir. 

Yorumcu aynı zamanda kiĢinin ruh halini de dikkate almalı ve farklı yorumlar 

getirebilmelidir. Bununla ilgili anlatılan bir örnekte, bir halife rüyasında diĢlerinin 

döküldüğünü görür. Rüya yorumcusu; ―Efendimin bütün ailesi yok olacak.‖deyince, 

halife bir baĢka yorumcuya rüyasını anlatır. Ġkinci yorumcu, ―Efendimin rüyası iyi, 

çünkü akrabaları arasında en çok o yaĢayacak.‖ diye yorumlayınca, Halife 

inceliğinden ve yeteneğinden dolayı adamı ödüllendirir (Hermansen 2008: 73).  

 Rüyaların anlatılma ve yorumlanma zamanları vardır. Görülen rüyalar gece 

anlatılmamalı. Anlatılırsa da, ―gündüz niyetine‖ diye baĢlanmalıdır. GüneĢ 

doğduğunda, zeval vaktinde (12.00-13.30) ve güneĢ battığında rüya yorumu 

yapılmamalı, Ģafağın sökmesinden güneĢin doğmasına kadar olan süre tercih 

edilmelidir (Yüksel 1996: 101).  

 Rüya yorumlarına Mevlevilikte önem verilir. DerviĢ, bir geliĢme gösterip 

göstermediğini anlayabilmek için gördüğü rüyaları mürĢidine anlatır. Mevlevilikte 

nefsin yedi mertebesini gösteren renkler rüyalara yansır. Rüyada görülen renkler ve 

mürĢidin yapacağı yorumlar derviĢin mertebesini gösterir (Ermetin 2009: 43)  
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 4.3.5. Ġslamiyet’te Ġstihare 

 Her kültürde bir karar vermeden önce, o karar üzerinde rüyaya yatmanın bir 

türü yer alır (Bethards 2006: 11). Ġslam kültürünün olduğu medeniyetlerde istihare 

olarak adlandırılan bu rüyaya yatma, ―hayırlı olmayı arzu etme‖ (Devellioğlu 1998: 

456); ―Girişilecek bir işin hayırlı olup olmadığını rüyadan anlamak için abdest alıp 

dua okuyarak uyuma‖ (Türkçe Sözlük 2005: 989) anlamlarına gelir. Ġslam âlimleri 

genel olarak istiharenin, hayırlı olanı istemek olduğunu belirtirler. Zor durumda 

kalan veya herhangi bir durum karĢısında karar vermede tereddüt eden insanlar, 

Allah‘tan bu konuda kendilerine yol göstermesi için dua ederler.  

 Hz. Muhammet, hadislerinden anlaĢıldığı üzere istihareye çok önem 

vermiĢtir. Kuran‘ı öğretir gibi herkese bu duayı öğretmeye çalıĢtığı anlaĢılmaktadır. 

Buhari‘nin eserinde ilgili hadis ve istihare duası Ģöyle geçer;  

 

―Hazret-i Câbir demiştir ki: Resûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem Kurân‘dan bir sûre 

öğretir gibi işlerimizin hepsinde bize istihâre (duâsını) talîm ederek buyurdu ki: Sizin 

biriniz, bir işe kalben azmettiğinde o kimse farz değil, (istihâre niyetiyle nâfile olarak) 

iki rekât namaz kılsın. Sonra şöyle duâ etsin: Yâ Rab! (Hakkımda hayırlısını) bildiğin 

için Senin dergâh-ı inâyetinden ben, hayırlısını bildirmeni dilerim. Ve hayırlı cihete 

gücün yetiştiğinden, Senden beni kudretlendirmeni dilerim. Yâ Rab! Hayırlı olan cihetin 

tebyîn ve takdîrini Senin o büyük kereminden isterim. Allâh‘ım! Senin her şeye gücün 

yeter, halbuki benim yetmez, Sen her şeyi bilirsin de halbuki ben bilmem. Muhakkak 

Sen, şuurumuzdun uzak olan her şeyi de pek yakından bilirsin. Yâ Rab! Bilirsen şu 

azmettiğim iş dinime, dünya ve âhiretime taallûku cihetiyle benim için hayırdır. Bunu 

bana mukadder kıl, beni buna muvaffak kıl ve bunu bana müyesser kıl. Sonra işlemeğe 

kudret bahşettiğin ve bana müyesser kıldığın bu işi, bana mübarek kıl, hayr-ü bereketini 

arttır. Yine bilirsen şu azmettiğim iş dinime, dünya ve âhiretime taallûku itibariyle 

benim için şerdir. Bu işi benden, beni de bu işten çevir. Ve hayır, her nerede ise o hayrı 

bana makdûr ve müyesser kıl. Sonra nefsimi, bu hayr-ı makûre râzı kıl. (Ravi: Câbir b. 

Abdullâh)‖  (Buharî, IV, 1973: 543 Hadis no: 598)  

 

 Hadiste bildirildiği gibi, istihare‘ye yatmak için öncelikle iki rekât nafile 

namazı kılınır. Birinci rekâtta ―Kafirun‖, ikinci rekâtta ise ―Ġhlas‖ suresi okunmalıdır. 

Namaz sonunda ise hadiste geçen dua okunmalıdır. Namazdan sonra abdestli olarak 
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kıbleye dönülüp yatılmalıdır. Ġstihare rüyalarında beyaz ya da yeĢil görülmesi hayra, 

siyah veya kırmızı görülmesi ise kötüye iĢarettir. Rüyadan sonra istihareye yatılan 

konu hakkında gönülde bir ferahlık duyulması, duanın kabulüne doğru ilk adımdır. 

Eğer gönülde bu ferahlık duyulmazsa Hz. Muhammet, yedi defa tekrar edilmesini 

tembihler (Ġmamoğlu 2004: 50-51). 

 

II. Anlatıya Dayalı Türlerde Rüya 

 ―Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi 

değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal 

ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü‖ (Türkçe 

Sözlük 2005: 1282) olarak tanımlanan kültür, yapısındaki maddi ve manevi değerlere 

ait olmayı hissetme koĢuluyla, kiĢilerin birey olmaktan çıkıp toplumsallaĢmasını 

sağlar. Bu bağlamda kültür ve insan arasındaki karĢılıklı bir etkileĢim vardır. Ġnsanlar 

ortak değerleri yaĢayarak ve yaĢatarak kültürü oluĢtururken, kültür de insanların 

aidiyet duygusuyla bir geleneğe bağlı olmalarını sağlar.  

 Kültür, zaman ilerledikçe değiĢim gösteren sembollerden oluĢur ve yeni 

durumlara uydukça referanslarını sürekli değiĢtiren yorumlara ihtiyaç duyar. Kültür 

insanın simgeleĢtirebilme kapasitesine dayanır (Parman 2001: XVII). Kültür 

içerisindeki her sembolün ayrı bir yeri vardır. Fakat bazı semboller diğerlerinden 

daha yoğun, daha etkili ve daha önemlidir. Önemli bir kültürel gösterge olan rüyalar, 

insanların simgeleĢtirebilmelerine açıktırlar ve semboller sistemin parçası olarak 

kültürle iç içedirler (Parman 2001: 2).  

 Rüya ve kültür arasındaki iliĢki, karĢılıklı etkileĢimle Ģekillenir. Bireyler 

gördükleri rüyaları, kültürel sembollerle iliĢkilendirerek, ortak rüya motiflerinin yer 

aldığı bir geleneğin oluĢmasını sağlarlar. Aynı motiflerin olduğu benzer rüyaların 

artması, bunları bireysellikten çıkarıp yavaĢ yavaĢ toplumsal kılar. OluĢan yapı, bir 

rüya baĢlığı oluĢturarak, bireyle anılmaktan sıyrılır ve kolektif rüya bilinciyle 

anılmaya baĢlar. Böylelikle ortak motiflerin yer aldığı kültürel rüyalar oluĢur. 

Örneğin, Türk mitolojisinde, rüyalarda görülen göksel iĢaretlerin hükümranlığa ve 

güce iĢaret ettiklerine dair kolektif bilinç, birçok yöneticinin benzer rüyaları görmesi 

ve ardından hükümranlığa sahip olup güçlerini artırmalarıyla oluĢur. Böylelikle 

göksel iĢaretlerin olduğu rüyalar, kolektif rüya olarak anılmaya baĢlar. Bu kültürel 
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yapı oluĢtuktan sonra, artık kültürün bireysel rüyaları etkilemesi baĢlar. Kolektif olan 

rüya bilinci, bireylerin rüyalarını da etkilemeye baĢlar. Bireyler bu aĢamadan sonra, 

rüyalarını, kolektif rüyalara göndermeler yaparak anlaĢılır kılmaya çalıĢırlar. Aynı 

örneği devam ettirecek olursak; masal kahramanı, rüyasında gördüğü göksel 

iĢaretleri, kendisi bir hükümdar olmasa da, ileride güçlü olmaya yorar.  

 Antropologlar bu durumu iki rüya türüyle açıklarlar. KiĢinin günlük hayatı ve 

Ģahsiyetine bağlı olan ―serbest‖, ―ferdî‖ rüyaların yanında, ―kültür örneği‖ olarak 

kabul edilen gelenek yönünden önemli rüyalar vardır. Kültür örneği rüyalar, var olan 

kültür yaĢadığı sürece devam eder. Bu rüyalar, geleneğin nesilden nesile 

aktarılmasını sağlar (Günay 1999: 91). Bütün rüyalar, bazen beliren bireysel 

yaĢantılara rağmen, içeriklerini olduğu kadar yorumlarını da Ģekillendiren kültürel 

bir ortamda gerçekleĢir. BaĢka bir deyiĢle insanlar, kültürleriyle belirlenen bir düzen 

içinde rüya görürler. Rüya görenin orijinal lisanı, sadece özel rüyanın kendisi 

hakkında değil, rüya görmenin tüm kültürel bağlamı hakkından da önemli ipuçları 

sağlamaktadır.  

 Her toplum, rüyalarda her zaman, yalnızca bulmak istediğini bulur (Crews, 

Bulkeley 2008: 352). Bu yüzden toplumun ortak motifli rüyaları, toplumun kültürü 

hakkında bilgiler verir. Rüya ve kültüre ait semboller, üzerinde özenle durulması 

gereken sembollerdir. Bir rüyanın kültürel bağlamı, kültür ve rüya iliĢkisi, simge 

sistemi, rüyaların anlamını belirginleĢtirir.  

 Bir kültürde rüyayı değerli kılan, rüya yorumlarının o toplumdaki simgelerin 

anlamlandırmasıyla birlikte yapılmasıdır. Kültürün ontogenetik bir kuramını 

oluĢturmakla eĢdeğer sayılan bu giriĢimler, kolektif yaĢantılardan bizleri haberdar 

etmektedir. Rüyayı değerli kılan içerdiği sembolizm, rüya deneyiminin soysal içeriği 

ve geleneksel yorum sisteminin birlikte çalıĢmasıdır (Ġkiz 2000: 107). Bu sembol dili, 

birçok kültürde, özel bilgi ve sezgi kaynağı olarak, kozmolojik, dinî ve sihirli konular 

hakkında, baĢka yollarla edinilemeyen, bir tür haber veya hikmet olarak 

değerlendirilen rüyaların anlaĢılmasını sağlar.    

 Bir çağın genel görünümü açısından, rüyaların gerçek mi, yoksa kurmaca mı 

olduğu önemsizdir. Rüyalar, dokusunda yalnızca gerçeklerin değil, örf ve âdetlerin, 

anılar ve geleneksel bilgeliğin de birbirine düğümlendiği büyük bir halıyı oluĢturur. 
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Sabırlı bir okuyucunun yapması gereken Ģey, bunların anlamanı sabırla çözmektir 

(Schimmel 2005: 16). 

 Kültür için bir piyano benzetmesi yapılabilir. Piyanodaki tuĢlar birer 

semboldür. Bu tuĢların çıkardığı sesler, seslerle oluĢan melodiler, melodilerle ortaya 

çıkan müzik ise kültürdür. Ġnsanlar hiç durmaksızın melodiler çalmakta; sürekli 

olarak semboller arasında bağlantılar, sembolik dizgeler ve anlam senfonileri 

yaratmaktadırlar. Rüya, bu tuĢlardan sadece biridir. Bu tuĢ,  birçok melodide tek 

baĢına yer alır veya diğer tuĢlarla birleĢtirilir (Parman 2001: XVII). 

 Türk kültüründe ―rüya sahibi olma‖ yerine ―rüya görme‖ fiilini kullanmak 

rüyaların bireyler tarafından yaratılması yerine, kültürel yapı içerisinde bireylere 

verildiği haliyle yaĢandığı gerçeğini gösterir (Young 2008: 10-11). Ortaçağ Türk 

kaynaklarında rüya için seyahat ve gözlem anlamına gelen ―seyr‖ ifadesi 

kullanılmaktadır. Demek ki günlük yaĢamdan uzakta, manevi âlemlerde bir Ģeylerin 

seyredildiği bir deneyim söz konusudur (Schimmel 2005: 47). Rüya görme, 

bahĢedilen bir armağan olarak kabul edilir ve otantik bilgilerin kurallaĢmasını 

sağlayan yaygın bir ilham yöntemi olarak kabul edilir. Rüya görmek, gerçeğin 

oluĢumu için yetki verir. Rüyalarda insanlar yetkili kaynaklardan bilgi alır. Böylece 

rüya görenler ciddi bir Ģekilde konuĢmaya hak kazanır (Lohmann 2008: 115). 

  Türk halk kültüründe, anlatmaya dayalı türlerde yer alan rüyaların tümü 

kolektif rüya bilinciyle oluĢturulmuĢ rüyalardır. Hangi türde olursa olsun, rüyayı kim 

görürse görsün, rüya bireysel özelliklerden çok toplumsal özellikler gösterir. Bu 

türlerde yer alan rüyaların hiçbiri psikanaliz gibi rüya analiz yöntemleriyle 

anlaĢılamazlar. Türlerdeki kahramanların rüyaları her zaman toplumsal bilinci ön 

plana koyarlar. Türk mitoloji, destan, hikâye, masal ve efsanelerinde yer alan rüyalar 

bazı iĢlevler üstlenirler. Rüyaların bu iĢlevleri neden üstlendikleri, rüyalarda 

kullanılan dilin mahiyeti, ancak Türk kültürünün yakından tanınmasıyla anlaĢılabilir. 

 Mitoloji, destan, hikâye, masal ve efsanelerde geçen rüyaların iĢlevleri ve bu 

rüyaların yapısal özellikleri (Rüyayı görenler, rüyada görülenler, rüyalardaki 

simgeler vb.), her tür için ayrı ayrı incelenecektir. Ortaya çıkan sonuçlar bütün türleri 

kapsayacak Ģekilde tekrar bir araya getirilerek Türk kültüründeki rüyalar için genel 

çıkarımlar yapılacaktır.  
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 Türk halk edebiyatındaki rüyaları iĢlevlerine göre sınıflandırma 

çalıĢmalarından birini Ferial Ghazoul Hopkins, The nature and Function of The 

Dream Motif in Turkish Folk Literature (Türk Halk Edebiyatında Rüya Motifinin 

Fonksiyonu ve Mahiyeti) adlı makalesinde yapmıĢtır (Hopkins 1976: 133-144).  

Makalesine Türk kültüründeki rüya algısı hakkında bilgi vererek baĢlayan Hopkins, 

Türk halk edebiyatındaki rüyaları mahiyetlerine göre altı baĢlık altında toplar. Bu 

baĢlıklar Ģunlardır; 

 

 1) Sabit ve açık bir mesaj içeren kutsal rüyalar. Bu tür rüyalarda kutsallıkla beraber 

bir kehanet ve kurallar sistemi vardır. Türk masal ve hikâyelerinde bu rüyalara 

rastlanır. 

 2) Alegorik mesajlı rüyalar, şifreli bir dil kullanıldığından deşifre edilmelidirler. En 

iyi örnek Salur Kazan‘ın evinin yağmalandığı hikâyede yer alır.  

 3) Alegorik mesajlardan daha karmaşık yapılı olan kompleks rüyalar, bu tür 

rüyalardaki mesajın anlaşılabilmesi, doğaüstü yetenekler ve olağanüstü anlayış 

gerektirir. 

 4) Eğitici ve ders verici rüyalar, bu tür rüyalarda bir ders verme amaçlanır. 

Masallarda örnekleri vardır. 

 5) Âşık biyografileri etrafında oluşan ve halk hikâyelerinde benzer bir yapı içeren 

rüyalar. 

 6) Rüya-illüzyon (Hayal) karışımı rüyalar, iletişim amacından yoksundurlar. Haber 

verme, ikaz etme amaçları yoktur. Kişisel hayallerdir (Hopkins 1976: 136-139).    

 

 Hopkins‘in makalesi, bütün türler için genel bir sınıflandırmayı içerir. Bu 

çalıĢmada, bütün türler için yeni iĢlevler tespit edilmiĢtir.  

 

 1. Türk Mitolojisindeki Rüyalar Hakkında Genel 

Değerlendirmeler  

 Türk mitolojisinde rüyaların, ileride hükümdar olacak çocuğun doğumunu 

müjdelemek ve kutsallığına iĢaret etmek, hükümdarların topraklarını geniĢletme 

ülkülerini ortaya koymak ve Ģamanların sırra ermelerine yardımcı olmak üzere üç 

iĢlevi vardır. Rüyaların bu iĢlevleriyle, yeni hükümdarın seçilmesi, gök ve yer ruhları 

tarafından kutsanması, tanrının elçisi olarak kabul edilmesi, göğün altındaki her yerin 
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ülke toprağı olarak görülmesi, Ģamanın sırra ermede ruhlar tarafından ziyaret 

edilmesi Türk mitolojisinde rüya geleneğinin oluĢmasını sağlar.   

 Türk mitolojisinde tespit edilen rüyaların iĢlevleri aĢağıdaki grafikte 

oranlarıyla verilmiĢtir. 

 

 

  Grafik 1: Türk Mitolojisinde Rüyaların ĠĢlevleri  

 

 Türk mitolojisindeki rüyaların en temel iĢlevi gelecekten haber vermeleridir. 

Bu rüyalar bir müjde niteliğindedir. Gelecekten haber veren rüyalar, bir hükümdarın 

doğumunu ve kutsallığını belirtirken, topraklarını geniĢleteceğinin müjdesini de 

verirler. Devlet yönetiminin babadan oğula geçmesi, hükümdardan sonra yine 

―Tanrı‘nın yarlığı‖ ile iktidara sahip olacak çocuklarına da kutsiyet kazandırmayı 

gerektirir. Hükümdarlar, kendilerine gösterilen bağlılığın, çocuklarına da 

gösterilmesi ve çocuklarının zorluk çekmemesi için politikalar üreterek bu bağlılığı 

tesis etmeye çalıĢırlar. Bu kutsallığı kazandırma düĢüncesinde rüyalardan da 

faydalanılır. Hükümdarın kendisi, eĢi veya hükümdar sülalesine yakın bir kiĢinin 

rüyada göreceği ve doğacak çocuğu iĢaret eden göğe ait ve tanrısal iĢaretler, 

kutsallaĢtırma düĢüncesinde rüyanın ne derece önemli olduğunu gösterir. Bu 

rüyalarda, yine kültürün farklı katmanlarında yer alan bazı motiflerden yararlanılır. 

Ağaç, ateĢ, koç, balık, kuĢ gibi öğeler rüyalarda hükümdarın doğumunu ve onun 

kutsallığını nitelerler. Bu simgeler, bitkiler, hayvanlar ve nesneler olmak üzere üç 

grupta toplanabilir. Türk mitolojisiyle ilgili tespit edilen on dokuz rüyanın, 9 
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(%47)‘unda rüyanın iĢlevi bu yönde olup ileride hükümdar olacak kiĢinin doğumunu 

müjdelemekte veya kutsallığını göstermektir.  

 Türk mitolojisindeki hükümdarlar, devleti yönetme yetkisinin kendilerine 

tanrı tarafından verildiğine inanmıĢlardır. Öncelikle halklarının, daha sonra da 

düĢmanlarının bunu kabullenmesini istemiĢlerdir. Hükümdarlar, bazı simgelerin 

olduğu rüyalarını, geniĢleme politikalarının ana ögesi olarak kabul etmiĢlerdir. 

Hükümdarların bu rüyaları, güçlerini pekiĢtirmiĢ ve bu iĢe tanrının isteğiyle 

baĢladıklarına olan inancı artırmıĢtır. Gördükleri rüyaları kendilerine bir hedef olarak 

kabul ederek ve hemen sefere çıkmıĢlardır. Seferlerin sonucunda topraklarını 

geniĢleten hükümdarlar, rüyalarındaki kehanetlerin gerçekleĢtiğini savunmuĢlardır. 

Mitolojik metinlerde geçen yedi (%37) rüyanın iĢlevi, hükümdarın topraklarını 

geniĢletme ülküsünü göstermektir. Bu tür rüyalarda, göğe ve yeryüzüne ait simgeler 

bu ülküyü pekiĢtirmek için rüyalarda simge olarak görülür.  

 Bir Ģaman adayının göreve hazır olduğunun anlaĢılması bazı iĢaretlerin 

varlığına bağlıdır. Rüyada Ģaman atanın ziyareti bu iĢaretlerdendir. Grafikteki 3 

(%16) rüya ise, Ģaman adaylarının, Ģaman olabilmek için gördükleri rüyalardır.   

 Türk mitolojisinde rüyaları görenler aĢağıdaki grafikte bir arada verilmiĢtir. 

 

 

  Grafik 2: Türk Mitolojisinde Rüyaları Görenler 

 

 Türk mitolojisinde rüyaları devlet yönetimindeki kiĢiler ve yakın akrabaları 

görür. Sıradan insanların rüyalarına yer verilmez. Rüyaları en çok hükümdarlar 
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görür. Gördükleri rüyalar hem devlet yönetimi hem de kendileri ile ilgilidir.  On yedi 

rüyanın sekizinde (%42) hükümdarlar, topraklarının geniĢleyeceğini veya ileride 

hükümdar olacak bir çocuklarının doğacağını görürler. Üç (%16) rüyada, 

hükümdarın annesi; iki (%10) rüyada hükümdarın babası ileride hükümdar olacak bir 

çocuk sahibi olacaklarını görürler. Benzer rüyaları iki (%10) metinde hükümdarın 

akrabaları ve bir (%5) metinde sıradan biri görür. Üç metinde, Ģaman adayları 

gördükleri rüyalarla eğitim süreçlerini tamamlarlar. 

 Türk mitolojisine ait bazı rüyalarda, kutsal karakterler rüya sahibine yol 

gösterirler. Rüyada görülen kutsal karakterler aĢağıdaki grafikte verilmiĢtir. 

 

 

              Grafik 3: Türk Mitolojisinde Rüyada Görülen Kutsal Karakterler 

 

 Türk mitolojisinde rüyalara giren kutsal karakterler çok azdır. Bu durum 

mitolojilerin dinler öncesi döneme ait ürünler olduklarının iĢareti olarak kabul 

edilebilir. On yedi rüyanın on üçünde (%76) rüyada herhangi bir kutsal karakter 

görülmez. Birer (%6) rüyada ise gök ruhu, ihtiyar, tanrı ve Ģaman atası rüyada 

görülen kutsal karakterlerdir. Gök ruhunun rüyaya girmesi Türklerin yer ve gök tanrı 

inançlarıyla ilgilidir. 

 Türk mitolojisine ait rüyalarda Türk kültürü açısından önemli bazı simgeler 

yer alır. Günlük yaĢamda kutsal olarak kabul edilen bu simgelerin, rüyalarda 

görülmesi, rüyaları görenlerin kutsallığını artırır. YaĢadıkları kültürün bu kutsal 

ögelerini bilenler, rüyalarında bunları sıklıkla gördüklerini belirterek bu rüyaları 
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icraatlarına birer onaylama unsuru, meĢruluk belgesi olarak gösterirler. Türk 

kültüründe, yada taĢını ülkesinde bulunduranın güç kazanacağını bilen hükümdar, 

rüyasında da kutsal bir karakterin elinden Yada taĢını alır. 

 Türk mitolojisinde, kültür tarihi açısından önemli olan bu simgeler aĢağıdaki 

grafikte bir arada verilmiĢtir.  

 

             Grafik 4: Türk Mitolojisinde Rüyada Görülen Simgeler 

 

 Ġncelenen on yedi mitolojik rüyada en çok görülen simge ağaçtır. Ağaç 

hükümdarların geniĢleme politikalarının simgesidir. Büyük ve heybetli ağaçların 

dallarlı ve gölgesi toprakların ne kadar geniĢleyeceğinin iĢaretidir. Aynı amaca 

hizmet eden Yada taĢı ve ateĢ de toprakların geniĢleyeceğine iĢarettir. 

 Göğe ait simgeler, hükümdarın gücünün simgesidir. Rüyasında göğe ait 

simgeleri gören hükümdarlar, güçlerini tanrıdan aldıklarına inanırlar. Bunu hem 

halklarının hem de düĢmanlarının kabul etmesini beklerler. Üç (%13) rüyada güneĢ 

ve ikiĢer (%9) rüyada ay ve yıldızlar bu ülkünün iĢareti olan simgelerdir. 

 Mitolojilerde hükümdar ve ailelerinin rüyalarında gördükleri kuĢlar, ileride 

hükümdar olacak çocuğun doğumuna veya hükümdarın kutsallığına iĢaret eder. 

KuĢlar genelde yırtıcı ve heybetli olanlardır. Yine hayvanlardan balık, koç, tavĢan, 

öküz ileride hükümdar olacak çocuğun doğumunu müjdelemektedir. Bu hayvanların 
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özellikleri ileride doğacak hükümdarların gücüne güç katarken kutsallıklarını 

artırmaktadır. TavĢan ve balık bereketin sembolü; koç ve öküz de gücün ve 

erkekliğin sembolüdür.  

 Davul ve merdiven, rüyayı görenin giderek güçleneceğinin iĢaret eder. Evin 

ocağı ise güçlenen hükümdarın gücünü koruyabilmesinin iĢaretidir.  

 Bu yirmi üç simge gruplara ayrılacak olursa; GüneĢ, ay, yıldız ve yada 

taĢından oluĢan ―Göğe ait simgeler‖ toplam sekiz defa ve %34‘lük bir oranla 

mitolojik rüyalarda yer alırlar. Daha sonra kuĢ, balık, inek, koç ve tavĢanın 

oluĢturduğu ―Hayvan simgeleri‖, toplam yedi defa ve %29‘luk bir oranla rüyalarda 

simge olarak kullanılırlar. Ağaç tek baĢına %21‘lik bir oranla beĢ rüyada simge 

olarak kullanılır. Davul, evin ocağı ve merdivenin oluĢturduğu ―Nesneler‖ üç defa ve 

%12‘lik bir oranla kullanılırlar. Bir (%4) rüyada ise ateĢ, simge olarak kullanılır. 

 Mitolojik metinlerde rüyaların tanrı ile iletiĢimi sağlamaları, kutsal olmaları, 

dinî ritüellerle iç içe olmaları, yol göstermeleri ve en önemlisi alegorik bir simge 

diline sahip olmaları belirli kiĢiler tarafından ve belirli ayinlerle tabir edilmelerini 

gerektirir. Türk mitolojik metinlerinde bu görev öncelikle kâhinler ve büyücülere 

aittir. Sadece bunların çözebileceği bu alegorik dil, rüyalara efsun kattığı gibi 

kendilerini de kutsal ve vazgeçilmez kılar. Bu görevi kâhinlik ve büyücülüğün 

yanında, sosyal hayatı düzenleyen birçok geleneğin icracısı olan kamlar/baksılar/ 

Ģamanlar üstlenir. Mesleğin devamlılığı için kendilerinin de rüya yoluyla bu 

özellikleri kazanarak vazifelendirilmeleri, onlara bağlılığı artırır. Rüyalardaki 

alegorik dili çözebilmeleri için rüya yoluyla sırra ermeleri gerekir. Rüya tabir etme 

iĢi mitolojik dönemin bitmesi ve destan devrinin baĢlamasıyla yerini hükümdarın 

yanındaki bilge adama bırakır. Uluğ Türük ve ġeyh Edibali bu bilge adamların 

ikisidir. Ġslâmiyet‘in etkisiyle bilge adam yerini dinî hüviyeti olan âlim adama 

bırakır. Bu dönemlerde tabirnamelerin sayısı artar. Âlim adamlar ise son olarak bu 

görevi astrologlara bırakır.  
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 2. Türk Destanlarındaki Rüyalar Hakkında Genel 

Değerlendirmeler  

 Rüya motifi, Türk destanlarının yapısını oluĢturan unsurlardandır. 

Destanlardaki olayların baĢlamasında, geliĢmesinde ve sonuçlanmasında görülen 

rüyalar, birbirinden farklı özelliklere sahiptir.  

 Destanlar, mitolojilerden sonra oluĢan kahramanlık temalı anlatılardır. 

Mitoloji çağına yakın destanlarda, mitolojik ögelerin varlığı devam eder. Türk 

destanlarından mitolojik döneme yakın destanlar, aynı zamanda, Ġslamiyet öncesi 

destanlar olarak kabul edilirler. Ġslamiyet‘in kabulüyle gerek kahramanın kendisi 

gerekse ona yardımcı karakterlerin çoğu dinî özellikler taĢımaya baĢlar. Bundan 

dolayı Türk mitolojisi ve Ġslamiyet öncesi Türk destanlarında geçen rüyalarla, 

Ġslamiyet‘ten sonraki mukaddes amaçlı, hem fizik güce hem de Ġslam moraline, fetih 

esasına dayalı Türk destanlarında geçen rüyalar karĢılaĢtırıldığında din teması öne 

çıkar.  

 Mitoloji dönemine yakın Ġslamiyet öncesi Türk destanlarında, mitolojilerde 

olduğu gibi bazı simgeler yer alır. Rüyalara da yansıyan bu simgelerden dolayı, 

rüyaları yorumlayacak birilerine ihtiyaç hissedilir. Rüya müjdeli bir haber verecekse, 

bir toy eĢliğinde anlatılır ve yorumlanması istenir. Ġslamiyet sonrası Türk 

destanlarında ise rüyada verilen mesaj çok açık olduğundan bir yorumcuya ihtiyaç 

hissedilmez. Kahraman rüyadan uyanır uyanmaz rüyadan ne anlam çıkaracağının 

farkındadır. 

 Türk destanlarında tespit edilen rüyaların dağılımına bakıldığında, rüyalar 

daha çok din temalı destanlarda yer alır. Din temalı destanlarda, rüyaların 

güvenirliliği, rüyalara yüklenen anlamlar ve rüyalardan beklentiler bu motifin 

sıklıkla kullanımını sağlar. Kuran‘daki ayetler ve Hz. Muhammet‘in rüyalar 

hakkındaki hadisleri bu güvenirliliği ve beklentileri artırır. 

 Yukarıda verilen ön bilgilerden hareketle Türk destanlarında yer alan 

rüyaların iĢlevleri aĢağıdaki grafikte oranlarıyla bir arada verilmiĢtir. 
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     Grafik 5: Türk Destanlarında Yer Alan Rüyaların ĠĢlevleri 

 Türk destanlarında 121 rüya tespit edilmiĢtir. 121 rüyanın 64‘ünde (%53) 

kahramana gelecekten haber verilir. 17 (%14) destanda, zor durumda olan 

kahramana rüyasında rehberlik edilir. 12 (%10) destanda, kahramana rüyasında bir 

emir veya istek bildirilir. 12 (%10) destanda, kahraman gördüğü rüyadan uyandıktan 

sonra dinini değiĢtirir. 11 (%9) destanda, kahramanlar aĢk rüyaları görür. 4 (%3) 

destanda, kahraman rüyasında sağaltılır. 1 (%1) destanda, kahraman rüyasında 

topraklarının geniĢleyeceğini görür. 

 Bu iĢlevlerin her biri üzerinde ayrı ayrı durulması gerekir. Öncelikle, destan 

kahramanına gelecekten haber veren rüyaların iĢlevleri ayrı bir grafikte 

gösterilmelidir.  
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     Grafik 6: Türk Destanlarında Gelecekten Haber Veren Rüyaların ĠĢlevleri 

 

 Grafikten anlaĢılacağı üzere, gelecekten haber veren rüyaları iki gruba 

ayırmada fayda vardır. Ġlk grupta destan kahramanına kendisini bekleyen tehlikeler 

ve mağlubiyetler haber verilir. 

 Türk destanlarında, kahramanı bekleyen tehlikeler kendisine rüyada bildirilir. 

Tehlikeleri haber veren rüyalar, Türk destanlarında en fazla görülen rüyalardır.  Bu 

rüyalarda kahramana açık bir uyarı vardır. Rüyanın bir tehlikeyi haber verme iĢlevi, 

rüyayı görenin rüyayı kaygılı, kara veya uğursuz olarak belirtmesiyle önceden 

Ģekillenir. Rüyadaki kan, kara saç, tırnakların etten ayrılması gibi durumlar gerçek 

hayattaki tehlikelere gebedir. Kara köpek, kuduz kurt, kuzgun gibi hayvanlar 

tehlikeye iĢarettir. Çınar ağacının ve kavak ağacının devrilmesi tehlikenin 

yaklaĢtığını gösterir. Yıldırımlar, gök gürlemeleri, seller, yangınlar tabloyu daha 

tehlikeli kılar. Bu tür rüyaları kahraman, ailesi veya en yakın arkadaĢı görür.  

Kahramanın ölümü, esir düĢme, saldırıya uğrama, zor durumda kalma, tahtı 

kaybetme, doğal afetler, ihanetler, mağlubiyet sözü edilen tehlikelerdir. Kahramanlar 

bu rüyaları dikkate alarak, karĢılaĢacakları tehlikelere karĢı hazırlıklarını yaparlar. 

Doğumu rüyada müjdelenen destan kahramanın, giriĢtiği mücadelelerde galip 

gelebilmesi için kendisine rüyada yardım edilir. Destanlarda bir tehlikenin haber 

verildiği rüya sayısı 31 (%48)‘dir. Destan kahramanları gördükleri rüyalarda, 

giriĢtikleri mücadelelerden mağlup olarak ayrılacaklarını görürler. Bu tür rüyalarda 
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da bir tehlike söz konusudur. Bu rüyaları kendisi, kızı veya karısı görür. Açık bir 

tehlikenin olduğu bu rüyalara itibar etmeyen kiĢi, rüyada bildirildiği gibi mağlup 

olur. 

 Ġkinci grup rüyalar müjde niteliğindedir. Kahramanın doğumu veya 

kendisiyle ilgili durumlar, fetihler, esaretten kurtulmalar, savaĢ galibiyetleri verilen 

müjdelerdir. Kahramanın doğumu annesine, babasına, dedesine veya baĢka bir 

kahramana müjdelenir. Kahramanın doğumunu baĢka bir kahramanın, rüyasında 

görmesi, Ġslamiyet sonrası destanlarda görülür. Battal Gazi‘nin görevini kendisinden 

devralacak Melik Gazi‘nin doğumunu rüyasında görmesi örneğinde olduğu gibi, 

haleflik-seleflik söz konusudur. Kahramanın doğumunun müjdelendiği rüyaların 

çeĢitli hazırlık aĢamaları vardır. Çocuksuzluk, selefin görevini tamamlaması, anne 

karnında mezarda gömülü olma ve edilen dua rüyaların hazırlık aĢamalarıdır. Hz. 

Muhammet, pirler, kırklar, veliler müjdeyi veren kutsal karakterlerdir. Kahramanın 

doğumu ile ilgili müjde içeren rüya sayısı 12 (%19)‘dir.  

 Destanlarda, çeĢitli nedenlerle kahramanın ailesine veya etrafındakilere 

kendisiyle ilgili bir müjde verilir. Almambet‘in Manas‘a katılması örneğinde olduğu 

gibi, destanın ikinci kahramanını müjdelemek, kiĢinin ileride büyük bir kahraman 

olacağını müjdelemek, öldü zannedilen kahramanın aslında yaĢadığını müjdelemek 

bu rüyaların iĢlevleridir. Bu rüyaları destan kahramanı, kahramanın annesi, babası 

veya karısı görür. Hz. Muhammet ve Hz. Ali müjdeyi veren kutsal karakterlerdir. 

Kahramanlar ilgili müjdelerin verildiği rüya sayısı 8(%13)‘dir. 

 Tehlikelere karĢı rüyasında uyarılan kahramana, giriĢtiği mücadelelerde fetih 

müjdesi verilir. Özellikle Ġslamiyet sonrası Türk destanlarında kahramana, fetih 

müjdesi verilir. Birbirini devamı niteliğindeki bu destanlarda, kahramanlara 

rüyalarında fethedecekleri yerleri Hz. Muhammet bildirir. 4 (%6) rüyadan sonra 

destan kahramanları fetih için sefere çıkarlar. Rüyada bildirildiği gibi fetih 

gerçekleĢir. 2 (%3) destanda, tutsak olan kahramana kurtulacağının müjdesi verilir. 

Rüyalardan sonra, tutsak olan kahramanlar, rüyadaki müjdeye uygun olarak 

kurtulurlar. 

 ―Türk Destanlarında Yer Alan Rüyaların ĠĢlevleri‖ grafiğinde rüyaların en 

çok görülen ikinci iĢlevi kahramana rüyasında rehberlik edilmesidir. 121 rüyanın, 

17‘sinde (%14), kahramana rüyasında rehberlik edilir. Destan kahramanları bu 
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rehber rüyalarla birçok zor iĢin üstesinden gelirler. DüĢmanları mağlup etmek, 

esaretten kurtulmak, olağanüstü özelliklere sahip olmak, silahları yapabilmek, 

tılsımlı durumların üstesinden gelmek, rüyaların ve bu rüyalarda görülen kiĢilerin 

rehberliğiyle mümkün olmaktadır.   

 Rüyada rehberliğin olduğu 17 destanın 14‘ü Ġslamiyet sonrası 

destanlardandır. Bu yüzden rüyada kahramana rehberlik edenler baĢta Hz. 

Muhammet olmak üzere, Hz. Ġsa, Hz. Ali, Hızır, pirler, kırklar, gaziler kahramana 

rüyasında rehberlik eden din ulularıdır. Bu destanlarda kahraman, cihat ve fetih 

düĢüncesiyle savaĢtıklarından, hayatlarının ve giriĢtikleri mücadelelerinin tümünde 

din ulularının destek ve yardımlarını alırlar.  

 ―Türk Destanlarında Yer Alan Rüyaların ĠĢlevleri‖ grafiğinde, 121 rüyanın 

12‘sinde (%10) rüyanın iĢlevi kahramana rüyasında bir emir veya isteğin 

iletilmesidir. Cihat ve kahramanlık temalarının beraber iĢlendiği destanlarda daha 

çok rastlanan bu rüyalarda Hz. Muhammed, Hz. Ali, Kırklar gibi din uluları 

kahramanın rüyasına girerek ondan kâfirlere karĢı savaĢmasını, bazı destanlarda 

Kerbela‘nın öcünün alınmasını, kiliselerin yıkılmasını, zor durumda olan baĢka bir 

kahramanın kurtarılmasını isterler. Bazı destanlarda sözü edilen din uluları, diğer 

insanların rüyasına girerek kahramana yardımcı olunmasını isterler. Kahramanın 

seyahat veya seferlerinde ona yardımcı olacak kiĢiler, kahraman varmadan önce onu 

karĢılamaları ve ona yardımcı olmaları için rüya yoluyla uyarılırlar. Hz. Muhammet, 

kahramana yardım karĢılığında Ģefaat müjdesi verir. Böylelikle destan kahramanı, 

seferlerinde Hz. Muhammet‘in yardımını alarak koruma altına alınır. 

 ―Türk Destanlarında Yer Alan Rüyaların ĠĢlevleri‖ grafiğinde, 121 rüyanın 

12‘sinde (%10) rüyayı görenler, rüyadan sonra Müslüman olurlar. Ġslamiyet‘ten 

sonraki destanlarda sıklıkla rastlanılan motifte, Müslüman olan destan 

kahramanlarımızın yanındaki yardımcı karakterlerin dost haline gelebilmeleri 

Müslüman olmalarına bağlıdır. Sonucunda din değiĢtirilen bu rüyalarda bazı 

semboller kullanılır. ―Ağızdan karakuĢun çıkıp yerine akkuĢun girmesi‖ en fazla 

karĢılaĢılan motiftir.  Görülen rüyada, genellikle Hz. Muhammet‘in çağrısına uyulur 

ve Müslüman olunur. Cihat ve fetih düĢüncesinin olduğu destanlarda, Hristiyanlığa 

karĢı verilen mücadeleler anlatıldığından, din değiĢtirme motifi Hristiyanlıktan 

Müslümanlığa doğru olur.  
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 ―Türk Destanlarında Yer Alan Rüyaların ĠĢlevleri‖ grafiğinde, 121 rüyanın 

11‘i (%9) aĢk ile ilgilidir. Kahramanlık ve aĢk temalarının beraber iĢlendiği 

destanlarda daha çok rastlanan bu motifte kahraman, rüyasında gördüğü kıza âĢık 

olur. Kahraman, rüyada âĢık olduğu kızı bulmak için seyahate çıkar. Kahramanın 

çıktığı seyahat, aĢk ve kahramanlık temalarının beraber iĢlendiği destanlarda olay 

örgüsünün hareket noktalarından biridir. Bu seyahatte kahraman, hami güçler 

yardımıyla zorlukları aĢıp sevgilisiyle bir araya gelir. 

 ―Türk Destanlarında Yer Alan Rüyaların ĠĢlevleri‖ grafiğinde, 121 rüyanın 

4‘ünde (%3) rüyanın iĢlevi kahramanın kendisinin veya yakınlarının rüya aracılığıyla 

sağaltılmasıdır. Genellikle kör göz ve yaralar sağaltılır. Rüyalarda sağaltan Hz. 

Muhammet‘tir. Hz. Muhammet‘in gazalar esnasında yaralanan askerleri 

iyileĢtirmesi, kopan uzuvlarını tükürüğüyle yerine yerleĢtirmesi önemli 

mucizelerindendir. Bu mucizeler, destanlara da yansır. Hz. Muhammet, din uğruna 

gazadan gazaya koĢanların yaralarını, rüyalarına girerek sağaltmakta ve onlara güç 

kazandırmaktadır. ―Türk Destanlarında Yer Alan Rüyaların ĠĢlevleri‖ grafiğinde, 121 

rüyadan biri (%1), Oğuz Kağan‘ın veziri Uluğ Türük‘ün gördüğü rüyadır. Rüya, 

Oğuz Kağan‘ın topraklarını geniĢletme arzusunu göstermektedir. 

 Türk destanlarında rüyaları görenler aĢağıdaki grafikte oranlarıyla verilmiĢtir. 

 

 

      Grafik 7: Türk Destanlarında Rüyaları Görenler 
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 Türk destanlarında rüyaları en çok kahramanın kendisi görür. Kahramanın 

gördüğü rüyalar, geleceği bildirirler, bir tehlikenin varlığını haber verirler veya 

kahramana rehberlik ederler. 124 rüyanın 42‘sini (%34) destanın asıl kahramanı 

görür. Ġkinci sırada 21 (%17) ile sıradan kiĢilerin gördüğü rüyalar vardır. Özellikle 

Ġslamiyet sonrası destanlarda, kahramana yardım emri içeren ve din değiĢtirten 

rüyaları görenlerde, sıradan insanların oranı yüksektir. 13 (%11) destanda 

kahramanın babası, 6 (%5) destanda kahramanın annesi, yine 6 destanda kahramanın 

karısı, 4 (%3) destanda kahramanın arkadaĢı, 3 (%2) destanda kahramanın kız 

kardeĢi ve birer (%1) destanda kahramanın amcası ve dedesi rüyayı gören 

karakterlerdir. Kahramanın kendisi ve arkadaĢlarıyla birlikte, 77 (%62) destanda 

rüyayı görenler kahramanın ailesinden fertlerdir. Hükümdar, Ģah, vezir, yönetici gibi 

karakterlerin, 124 rüya içerisindeki oranı toplamda 13 (%10)‘tür. Üç (%2) destanda 

rüyayı gören, zor durumda olan kahramanın atıdır. 124 rüyanın üçünde rüyayı 

babasının, kahramana mağlup olacağını gören düĢmanın kızlarıdır. Bir rüyayı ise, 

avcının tehlikelerini rüyasında gören bir keçidir.   

 Tespit edilen rüyaların görülmelerinin belirli hazırlık aĢamaları vardır. 

Destanlarda yer alan 121 rüyanın 35‘inin hazırlık aĢaması yoktur. Geri kalan 86 

rüyanın hazırlık aĢamaları gruplara ayrıldığında 30‘a yakın baĢlık oluĢmaktadır. 

ÇalıĢmada bu baĢlıklar, oluĢturulan 10 genel baĢlık altında toplanmıĢtır. Rüyaların 

hazırlık aĢamaları, çalıĢmanın bölümlerinde ayrıntılarıyla verilmiĢtir. OluĢturulan 

baĢlıklara göre rüyaların hazırlık aĢamaları aĢağıdaki grafikte verilmiĢtir.  
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            Grafik 8: Türk Destanlarında Rüyaların Hazırlık AĢamaları 

 

 Türk destanlarında kahramanların rüya görmelerinin nedeni, yardıma muhtaç 

olmalarıdır. SavaĢta olduğu, zor durumda kaldığı, esir düĢtüğü, tehlikeye karĢı 

hazırlıksız olduğu için, çocuksuz olduğu, hasta veya yaralı olduğu, ihanete uğradığı 

için kahramana rüyasında rehberlik edilir.    

 Destanlar, kahramanlık konulu eserler olduklarından, rüyalar en çok bir 

savaĢta veya seferdeyken görülür. 86 rüyanın 22‘sinde (%26) kahramanın rüya 

görmesinin nedeni savaĢta veya seferde olmasıdır. Bu rüyalarda giriĢtiği 

mücadelelerden galip ayrılması için kendisiyle rüya aracılığıyla iletiĢime geçilir. 18 

(%21) rüyanın görülme nedeni kahramanın zor durumda olmasıdır. Bu rüyalarda din 

uluları kahramana rüyasında yardım ederek zor durumun üstesinden gelmesinde 

yardımcı olurlar. 12 (%14) destanda kahraman esir düĢtüğü için ya kendisi ya da 

yakın arkadaĢları rüya görür. Bu türdeki rüyalarda kahramana esaretten 

kurtulabilmesi için rehberlik edilir veya esir olduğu arkadaĢlarına bildirilir. 11 (%13) 

destanda, kahramanın rüya görmesinin nedeni yaklaĢmakta olan bir tehlikedir. 

Kahramanın tehlikeye hazırlıksız yakalanması engellenmiĢ olur. Yedi (%8) rüyanın 

hazırlık aĢaması ailelerin çocuksuz olmalarıdır. 4 (%5) rüyanın hazırlık aĢaması 

kahramanın âĢık olmasıdır. Yine 4 destanda kahraman, kendisi veya yakınları, hasta 

ve yaralı olduklarından rüya görür. Rüyadaki sağaltmayla kahramanlar iyileĢir. 3 

(%3) destanda, hem din ulusu hem destan kahramanı olan Müseyyeb Gazi, Battal 

Gazi gibi kahramanlar gördükleri rüyalarla haleflerinin görevi devralacağını 
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öğrenirler. Yine 3 destanda rüyanın hazırlık aĢaması edilen dualardır. 2 (%2) 

destanda ise kahraman ihanete uğradığı için rüya görür. 

 Türk destanlarında yer alan rüyalarda, rüyada görülen karakterler aĢağıdaki 

grafikte verilmiĢtir. 

 

 

                       Grafik 9: Türk Destanlarında Rüyalarda Görülen Karakterler 

 

 Türk destanlarında rüyaya girenlerin dağılımında, sevgili ve Oğuz Kağan 

dıĢındakiler, din ulularıdır. Bu durum, rüyaların daha çok Ġslamiyet sonrası 

destanlarda yer aldıklarını gösterir. Türk destanlarında kahramanların rüyalarında en 

çok gördükleri Hz. Muhammet‘tir. 74 rüyanın kırkında (%55) rüyaya girer. 

―Ġslamiyet‘te Rüya‖ baĢlığında aktarıldığı gibi Ġslamiyet, ayet ve hadislerin 

kaynaklığıyla rüyalara çok önem vermektedir. Hz. Muhammet, vahiy sürecinden 

sonra, rüyaları bilgi kaynağı olarak kabul eder. Rüyaların ilahi kaynaklı olduğu ve 

gelecekten haber vermekten ikazlarda bulunmaya kadar birçok iĢlevinin olduğuna 

sonsuz bir inanç beslenmiĢtir. Rüyalara duyulan bu güven, Ġslamiyet sonrası Türk 

destanlarına da yansır. Hz. Muhammet baĢta olmak üzere birçok din ulusu, Ġslamiyet 

için savaĢan veya Köroğlu gibi haksızlığa karĢı gelen her kahramanla, destek olmak 

için rüya aracılığıyla iletiĢime geçerler. Din ulularının kahramanı koruması, bazen 
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kahramanın doğumunun müjdelenmesiyle baĢlar ve kahraman hayatta olduğu sürece 

devam eder. Hz. Muhammet‘in rüya aracılığıyla kahramanla iletiĢime geçmesi, 

kahramanı çevresinde güçlü ve kutsal kılar. Bu iletiĢim bazen somut bir hâl alır. 

Örneğin, bir savaĢta yaralanan kahraman, rüyasında Hz. Muhammet tarafından 

sağaltılır. Kahraman uyandığında yaralarının iyileĢmiĢ olduğunu görür.  

 Hz. Ali, kahramanların rüyalarına girerek hem kendilerine rehberlik etmekte 

hem de destek vermektedir. Hz. Ali, 5 (%7) destanda rüyaya girer. Dört Halife, Hz. 

Muhammet‘in olduğu bir rüyada görülürler. Pirler 5, kırklar 3 (%4), Gavsul ve Gıyas  

2 (%3), Hızır 1 (%1) destanda zor durumda olan kahramanın rüyasına girer. 3 (%4) 

rüyada hem din ulusu hem de destan kahramanı Battal Gazi, aynı Ģekilde 1 (%1) 

rüyada Aldülvahhab Gazi rüyaya girerek destan kahramanına rehberlik ederler. Hz. 

Muhammet‘in kızı Fatımatu‘z Zehra bir rüyada esaretin biteceğini müjdelemek için 

esir tutulan kırk kızın rüyasına girerler. Bir rüyada Hz. Ġsa, birinin rüyasına girerek 

kahramana yardımcı olmasını ister. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin ise Kerbela‘nın 

öcünün alınması için rüyaya girerler.     

 AĢk rüyalarının yedisinde sevgili, destan kahramanının rüyasına girer. Oğuz 

Kağan, Müslüman olmayan annesinin rüyasına girerek Müslüman olmasını ister. 

Maaday Kara destanında kahraman ailesini rüyasında görür.  

 Türk destanlarında, rüyada bildirilen bu iĢlevler bazı simgelerin varlığıyla 

daha güçlü hale gelir. AĢağıdaki grafikte destanlardaki rüyalarda görülen simgelerin 

dağılımı verilmiĢtir. 
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        Grafik 10: Türk Destanlarında Rüyalarda Geçen Simgeler 

 

 Türk destanlarında, rüyalarda birçok simge görülür. Bu simgelerin büyük bir 

bölümü bir tehlikenin habercisidirler. Rüyalarda en çok hayvanlar simge olarak 

kullanılır. Hayvanlar on sekiz (%32) defa simge olarak kullanılırlar. Bu hayvanlar 

çoğunlukla tehlikelerin bildirildiği rüyalarda görülürler. Rüyada atın ayaklarını kırık 

görme, keçi avlama, Ģahinin ölümü, talih kuĢunun uçması, fareler, çıyanlar, kuduz 

kurtlar, kara köpekler, kuzgunlar, tekeler tehlikeyi bildirmek için kullanılan 

simgelerdir. Bunun yanında ejderha, Simurg ve Anka kuĢları da rüyalarda görülen 

simgelerdir. 

 Doğal afetler destanlarda dokuz (%16) defa ve genellikle tehlikeyi bildirmek 

için kullanılmıĢtır. Denizin çalkalanması, seller, yıldırımlar, devrilen dağlar, 

fırtınalar, kara bulutlar tehlikenin habercisidirler. Vücut unsurlarının kan içinde 

olması, saçların dağınık olması destanlarda altı (%11) defa ve aynı Ģekilde tehlikeyi 

haber vermektedir. Rüyalarda elma, çınar, kavak ağacı görülen bitkilerdir. Kavak 

ağacının sallanması tehlikeyi haber vermek için kullanılır. Altın yay, gümüĢ ok, 

demir eğe, kılıç, ĢiĢ, silah rüyalarda simge olarak görülen nesnelerdir. Silahını ele 

almak veya kılıcını bilemek, ĢiĢlere et dizmek tehlikenin habercisi olarak kullanılır. 

Altın yay ve gümüĢ ok geniĢlemenin sembolü olarak kullanılır. Ağızdan kuĢ çıkması, 

ruhun bedeni terk etmesine iĢarettir. Tahttan düĢmek, tacını düĢürmek, tepesinden 
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altınlar dökülmek yine bir tehlikenin habercisidir. Destanlarda güneĢin kahramanın 

yüzüne doğması, kahramanın güçleneceğine ve tehlikeleri atlatacağına iĢarettir.  

 

 3. Türk Halk Hikâyelerindeki Rüyalar Hakkında Genel 

Değerlendirmeler 

 AĢk ve kahramanlık konularının iĢlendiği Türk halk hikâyelerinde rüyalar, 

hikâyelerin çatısını oluĢturan ögelerdendir. Hikâyelerde yer alan rüyaların büyük bir 

bölümü aĢk hikâyelerinde görülür. Hikâyelerde görülen rüyalar, bir kültür dairesi 

oluĢturur. Rüyaların bu kültür dairesinde önemli iĢlevleri vardır. AĢağıdaki grafikte 

Türk halk hikâyelerinde yer alan rüyaların iĢlevleri verilmiĢtir. 

 

 

      Grafik 11: Türk Halk Hikâyelerinde Rüyaların ĠĢlevleri 

 

 Ġncelenen Türk halk hikâyelerinde 61 rüya tespit edilmiĢtir. Daha önce 

belirtildiği gibi rüyaların büyük çoğunluğu aĢk temasının incelendiği hikâyelerde yer 

alır. Bu hikâyelerdeki 33 (%54) rüyanın iĢlevi kahramanların âĢık olmalarını 

sağlamaktır. Rüyada bade içen hikâye kahramanları uyandıklarında âĢık olup, sanatçı 

kimliğe sahip olurlar. Kahramanın doğumunda, âĢık olmasında, sanatçı kimliğe 

kavuĢmasında her zaman yardım eden din uluları, 8 (%13) rüyada hikâye 

kahramanlarına rehberlik ederler. Bu rehberliğin nedeni zor durumda olmaları veya 

bir tehlikenin varlığıdır. 7 (%12) rüyada kahraman, karĢılaĢacağı tehlikelere karĢı 

uyarılır. 
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  Hikâye kahramanlarının ailelerine gördükleri 7 (%12) rüyada bir müjde 

verilmektedir. Müjdeler çocuk sahibi olmakla ilgilidir. Halk hikâyelerinde adı veya 

mahlası olmayan kahramanlara 3 (%5) rüyada ad konulmakta ve mahlas 

verilmektedir. 2 (%3) rüya, kahramana gelecekten haber vermektedir. 1 (%2) 

hikâyedeki rüya kurgusaldır. Bu iĢlevlerin hepsi ayrı ayrı incelenmelidir.   

 AĢk rüyaları farklı beĢ baĢlık altında incelenebilir. AĢağıdaki grafikte bu 

baĢlıklar yer almaktadır. 

 

 

             Grafik 12: Türk Halk Hikâyelerindeki AĢk Rüyaları 

 

 Türk halk hikâyelerindeki aĢk rüyalarının çoğunda, kahraman rüyasında bade 

içerek âĢık olmaktadır.  Bu rüyalarda ortak bir yapı vardır. Ġlhan BaĢgöz bu yapıya 

―DüĢ Motifi Zinciri‖; Umay Günay ise ―Kompleks Rüya Motifi‖ adını verir. ―Türk 

Halk Hikâyelerinde Rüya‖ bölümünde bu yapılar hakkında ayrıntılarıyla bilgi 

verilecektir.   

 Rüyada bade içerek âĢık olma 25 (%76) hikâyede tespit edilmiĢtir. Bu 25 

rüyanın 23‘ü (%92) erkek kahramanlar, geri kalan 2‘si (%8) kadın kahramanlar 

tarafından görülür. Rüyadan uyanan kahramanlar, âĢık oldukları kiĢiyi bulmak için 

seyahate çıkarlar. Seyahatin ve aĢka ulaĢmak için giriĢilen mücadelelerin 

zorluklarından dolayı, rüyaların büyük bölümünü erkek kahramanlar görmektedir.  

Hikâyelerde rüyayı görenler statülerine göre incelendiğinde; rüyayı en çok 

sıradan olarak kabul edilebilecek kiĢiler görür. Bunun dıĢında han, Ģah, bir Ģahın, 

25; 76% 

4; 12% 

2; 6% 
1; 3% 1; 3% 

Bade Ġçerek AĢık

Olma

Sevgiliyi Görerek

AĢık Olma

Sevgilinin Resmini

Görerek AĢık Olma

Evlendirilerek AĢık

Olma

Bülbüle AĢık Olma



75 

 

hanın veya beyin çocukları, fakir biri, hoca ve çoban rüyayı gören diğer 

karakterlerdir. Rüyayı gören kahramanların on ikisi (% 48) üst tabakadan; on üçü 

(%52) ise alt tabakadandır. Birbirine çok yakın olan bu sonuçlara göre rüyada bade 

içen kahramanlar toplumun her tabakasından olabilir. Burada dikkat edilmesi 

gereken bir özellik rüyaların hangi statüdeki kiĢileri birbirine âĢık ettiğidir. Ġncelenen 

yirmi beĢ hikâyenin onunda (%42) rüyada bade içen kiĢi kendisiyle aynı statüdeki 

birine âĢık edilir. Hikâye kahramanı on üç (%54) hikâyede kendi statüsünden farklı 

birine âĢık edilir. Bu on üç rüyayı erkek kahramanlar görür. On üç hikâyenin on 

birinde kahramanlar kendi statülerinden daha üstteki birine âĢık edilirken, iki 

hikâyede kendi statüsünden daha alttaki birine âĢık edilir.  

Rüyada bade içme motifinde rüyaların hazırlık aĢamaları rüyaların 

görülmesini zorunlu kılar. ÂĢığın saz Ģairi olabilmek için ettiği dua, sevgiliyi gerçek 

hayatta görmesi, âĢığın üzüntü içinde olması, kahramanların güzel ahlaklı oldukları 

için ödüllendirilmeleri, Kuran okuyan âĢıkların uyuyakalmaları,  sevgilinin kardeĢ 

zannedilmesi, kahramanın hiçbir kızı beğenmemesi rüyaların hazırlık aĢamalarıdır. 

Rüyalar bu kahramanların dualarına cevap verilmesini, üzüntülerinin giderilmesini, 

ödüllendirilmelerini, âĢık olmalarını ve en önemlisi sanatçı kimliğe sahip olmalarını 

sağlar.  

Rüyada bade içerek âĢık olma motifinde, rüyaların görüldükleri yerler, 

rüyanın içeriği açısından önemli yerlerdir. Mezarlıklar, yeĢil yamaçlar, bahçeler, 

Murat Tepesi, âĢığın babasının öldüğü oda ve âĢığın kendi evidir. 

ÂĢığa rüyada sunulan içeceği din uluları bade, kudret cemi, aĢk Ģarabı, aĢk 

dolusu ab-ı hayat, su, hakikat badesi, Ģerbet olarak adlandırırlar.  

 Bade içerek âĢık olunan rüyaların tek amacı kahramanları birbirine âĢık 

etmek değildir. ÂĢık olmanın yanında saz Ģairi yapmak ve âĢığı ödüllendirmek 

rüyaların diğer amaçlarıdır. Bade içerek âĢık olma motifinde sevgili, kahramana 

değiĢik Ģekillerde gösterilir. Din ulusu, sevgiliyi yanında getirebileceği gibi, sevgiliyi 

iki parmağının arasından veya bir aynadan gösterebilir. Bazen sevgilinin sadece adı 

ve nerede yaĢadığı söylenir. 

ÂĢık rüyadan hemen sonra veya bir müddet baygın yattıktan sonra kendi 

kendine uyanır. Bazı hikâyelerde âĢık bir süre baygın yatar ama uyandırılamaz. Saz 

meclisinden âĢıklar, güngörmüĢ yaĢlılar baygın yatanların âĢıklık hastalığına 
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yakalandığını anlarlar ve yanlarındaki sazı çalmaya baĢlarlar. ÂĢık, yanı baĢında 

çalınan sazın sesini duyar duymaz uyanır. Bu hikâyelerde âĢık sazın sesiyle uyanır 

uyanmaz ya Ģiir söylemeye ya da saz çalmaya baĢlar.  

Türk Halk Hikâyelerindeki aĢk Rüyalarının dördünde (%12), kahraman 

sevgiliyi rüyasında görerek âĢık olur. Bu rüyalarda bade motifi yer almaz. Sevgililer 

karĢılıklı konuĢurlar. Türk Halk Hikâyelerindeki AĢk Rüyalarının ikisinde (%6), 

kahraman sevgilinin resmini görerek ona âĢık olur. Kahraman rüyadan sonra 

sevgiliyi bulmak için seyahate çıkar. 

 Bir aĢk rüyasında ise kahraman rüyasında evlendirildikten sonra âĢık olur. Bir 

hikâyede kahraman bir bülbüle âĢık olur. 

 Türk halk hikâyelerinde yer alan 61 rüyanın sekizinde (%13), kahramana 

rüyasında rehberlik edilir. Ġncelenen hikâyelerde âĢıklara karĢılaĢtıkları tehlikelerin 

üstesinden gelebilmeleri, sevgiliye kavuĢabilmeleri, çocuk sahibi olabilmeleri ve 

hasatlıklarından kurtulabilmeleri için rehberlik edilir. Bu rüyalarda rehberlik edenler 

din ulularıdır. 

 Türk halk hikâyelerinde yer alan 61 rüyanın yedisinde (%12), sevgililer ve 

aileleri çeĢitli nedenlerle rüyalarında uyarılırlar. Badeli âĢıklar, Hak âĢığı olarak 

kabul edildiklerinden, hikâyelerde onları ayırmaya çalıĢanlar rüyalarında uyarılırlar. 

Hikâyelerde, âĢıklar karĢılaĢacakları tehlikelere karĢı uyarılırlar. Kahramanlar bu 

rüyaların kötü bir olayın habercisi olduğunu anlar ve önlemlerini alırlar.  

 Türk halk hikâyelerinde yer alan 61 rüyanın yedisinde (%12), kahramanlara 

rüyalarında bir müjde verilir. Halk hikâyelerinde bir müjde içeren rüyaların tümü, 

ileride doğacak olan veya öldüğü zannedildiği halde yaĢadığı öğrenilen hikâye 

kahramanı ile ilgilidir. Aileye rüyalarında bir çocukları olacağı müjdelenir. Bu çocuk 

hikâyenin baĢkahramanı olacağından bazı olağanüstülükler yaĢanır. Rüyaları 

kahramanın anne veya babası görür. Rüyalarda müjdeyi verenler din ulularıdır. Din 

uluları, daha sonra kahramanın âĢık olmasında ve sevgiliyi bulmak için çıktığı 

seyahatte rüyasına girerek yardım edeceklerdir. 

 Türk halk hikâyelerinde yer alan 61 rüyanın üçünde (%5), hikâye 

kahramanlarına ad konur veya mahlas verilir. Rüyada ad koyup, mahlas verenler, 

kahramanın doğumunu müjdeleyen din ulularıdır. Hikâyelerdeki 61 rüyanın ikisinde 
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(%3) kahramanlar gördükleri rüyalarla gelecek hakkında bilgi sahibi olurlar. Bir 

(%2) hikâyede kahraman rüya görmediği halde, bir kurguyla rüya gördüğünü söyler. 

 Türk halk hikâyelerinde rüyaları görenlerin oranları aĢağıdaki grafikte 

verilmiĢtir. 

 

     Grafik 13: Türk Halk Hikâyelerinde Rüyaları Görenler 

 

 Türk halk hikâyelerinde yer alan 61 rüyanın 16 (%26)‘sını sıradan insanlar 

görür. Sıradan insanlar gördükleri rüyalarla kendilerinden daha üst sınıftaki insanlara 

âĢık edilirler. Hikâye boyunca rüyalarında kendilerine yardım edilerek, yol 

gösterilerek sevgiliye kavuĢmaları sağlanır. 14 (%23) rüyayı Ģah, han veya padiĢahın 

çocukları görür. Bu grubun gördüğü rüyalarda yine aĢk ile ilgilidir. Bu gruptakiler 

daha alt sınıftaki ya da aynı sınıftaki insanlara âĢık olurlar. 12 (%20) rüyayı Ģah, han 

veya padiĢahlar görür. Yönetici sınıfındakilerin gördüğü rüyalarda, kendilerine çocuk 

müjdesi verilir. Bazı hikâyelerde aĢk rüyalarını görenler, padiĢahlardır. PadiĢahlar, 

çocuklarını kızı bulmaya gönderirler. Bu yolculukta, padiĢahın en küçük oğlu da âĢık 

olur ve hikâye bu aĢk üzerine temellendirilir. 8 (%13) rüyayı kahramanın annesi, 5 

(%8) rüyayı kahramanın babası görür. Kahramanın anne ve babası gördükleri 

rüyalarla çocuklarından haberdar olurlar. 3 (%5) rüyayı fakir olan hikâye kahramanı, 

2 (%3) rüyayı bir hoca, 1 (%2) rüyayı ise bir çoban görür. Fakir, hoca ve çoban da 

rüyalarında daha üst sınıftan bir kıza âĢık edilirler. 

 Yukarıda verilen karakterlerin gördükleri rüyaların hazırlık aĢamaları 

aĢağıdaki grafikte verilmiĢtir. 
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                       Grafik 14: Türk Halk Hikâyelerinde Rüyaların Hazırlık AĢamaları 

 

 Türk halk hikâyelerinde yer alan 61 rüyanın 17‘sinin hazırlık aĢaması yoktur. 

11 (%25) rüyanın hazırlık aĢaması çocuksuzluktur. Çocukları olmayan aileler, 

gördükleri rüyalarda din ulusunun yol göstermesi ve müjdelemesiyle çocuk sahibi 

olurlar. Kahramanın doğumunda yol gösteren din ulusu, kahramanın zor durumda 

olduğu 10 (%23) hikâyede, rüyaya girerek yardım eder. Uğradığı haksızlıkların 

bitmesi veya saz âĢığı olmak için dua eden kahramanın duasına, 7 (%16) hikâyede 

rüyasında cevap verilir. Hikâye kahramanı iyi bir insan olduğu, veli kültüne saygı 

duyduğu veya zor durumda olan kuĢlara yardım ettiği için 4 (%9) hikâyede 

ödüllendirilerek, rüyasında âĢık edilir ve kendisine sanatçı kimlik kazandırılır. 4 

(%9) hikâyede sevgiliyi önce gerçek hayatta gören kahraman, rüyasında kıza âĢık 

olur ve kim olduğunu öğrenir. Babasının eziyetlerinden veya etraftakilerin 

davranıĢlarından dolayı haksızlığa uğrayan kahramana, 3 (%7) hikâyede rüyasında 

yardım edilir ve haksızlık giderilir. 2 (%5) hikâyede esir düĢen kahraman, rüya görür. 

Birer (%2) hikâyede Kuran okurken uyuyakalan, kimseyi beğenmeyen ve sevdiği 

kızı kardeĢi zanneden kahraman rüyasında ziyaret edilir. 

 Hikâye kahramanlarının rüyalarına giren din uluları aĢağıdaki grafikte 

oranlarıyla verilmiĢtir. 
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              Grafik 15: Türk Halk Hikâyelerinde Rüyaya Girenler 

 

 Türk halk hikâyelerinde, kahramanların rüyalarında gördüklerinin tümü din 

ulularıdır. Din uluları önce ailelerin rüyasına girer ve bir çocuk müjdesi verirler veya 

nasıl çocuk sahibi olunacağına dair yol gösterirler. Din uluları daha sonra 

kahramanın rüyasına girerek ona bade içirirler. Kahraman âĢık olduktan sonra 

seyahate çıkar. Bu seyahatte zor durumda kaldığında rüyasında yine din uluları 

kendisine yardım eder. Dolayısıyla, kahraman doğumundan ölümüne kadar 

rüyasında din ulularının desteğini alır. Hak âĢığı olan hikâye kahramanı; 17 (%36) 

hikâyede piri, 10 (%21) hikâyede derviĢi, 9 (%19) hikâyede Hızır‘ı, 4 (%8) hikâyede 

ihtiyar bir adamı ve 3 (%6) hikâyede kırkları rüyasında görür. 

  Destan kahramanı bazı rüyalarında nikâhlandığını görür. Nikâhı kıyan Hz. 

Muhammet‘tir. Bu nikâha Hz. Âdem, Hz. Ali ve Dört Halife de Ģahitlik etmektedir.  

 Halk hikâyelerindeki aĢkların baĢlaması ve olayların devamı bazı simgelere 

bağlıdır. Türk halk hikâyelerindeki rüyalarda yer alan simgeler aĢağıdaki grafikte 

verilmiĢtir.  
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        Grafik 16: Türk Halk Hikâyelerinde Rüyada Görülen Simgeler 

 

Halk hikâyelerindeki 61 rüyanın otuzunda (%49) herhangi bir simge yer 

almaz. Rüyalarda en çok bade, simge olarak görülür. 23 rüyanın on birinde (%48) 

din uluları âĢığa içirdiklerini bade olarak adlandırırlar. Badeden sonra en çok ―kudret 

cemi‖ tabiri kullanılır (%13). ĠkiĢer (%9) hikâyede ―AĢk Ģarabı‖ ve ―AĢk dolusu‖ 

adları verilir. Birer (%4) hikâyede ―Ab-ı hayat‖, ―Su‖, ―Hakikat badesi‖ ve ―ġerbet‖ 

adlandırmaları yapılır. Bir hikâyede âĢığa bir sıvı çeĢidi olarak kabul edilebilecek 

bade yerine bir meyve olan ―Nar‖ sunulur. Hikâyelerin tümünde bade rüyanın en 

önemli motifidir. 

  Çocuğu olmayan aileler dört (%6) hikâyede rüyalarında elma görürler. Birer 

(%2) hikâyede altın bir tas, gümüĢ bir tas, nar ve Hz. Süleyman‘ın yüzüğü simge 

olarak görülür. Altın ve gümüĢ taslarda bade sunulur ve âĢıklar uyandıklarında tasları 

yanı baĢlarında bulurlar. Nar, bir hikâyede bade olarak sunulur. Bir hikâyede 

kahraman, rüyasında gördüğü Hz. Süleyman‘ın yüzüğünün içinde yer alan resimden 

kızı görür ve âĢık olur.   

 

 4. Türk Masallarındaki Rüyalar Hakkında Genel 

Değerlendirmeler 

 Türk masallarında, rüyaların en belirgin iĢlevi, kahramana rehberlik 

edilmesidir. Kompleks tabiatlı olan bu rüyalarda, olağanüstü anlayıĢ ve olağan dıĢı 
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güç gerektiren durumları çözebilmek için kahramana rehberlik edilerek problemin 

çözümü için gerekli çarelere ulaĢmasında yol gösterilir (Günay 1999: 89). Kahraman, 

güç durumların üstesinden gelme, çocuk sahibi olma, belirli hastalıkları sağaltma, 

kılık değiĢtirme, dönüĢüm, zenginleĢme gibi durumlar için rüyaların yol 

göstermelerinden faydalanır. Masallarda kehanet bildiren rüyalar oldukça yer tutar. 

Masal kahramanı geleceği gördüğü rüyadan öğrenir ve rüyaya uygun davranır. Uyarı 

niteliğindeki rüyalar masallardaki önemli rüyalardandır. AĢağıdaki grafikte Türk 

masallarındaki rüyaların iĢlevleri oranlarıyla verilmiĢtir. 

 

 

                            Grafik 17: Türk Masallarında Rüyaların ĠĢlevleri 

 

 Ġncelenen Türk masallarında 103 rüya tespit edilmiĢtir. 47 (%45) masalda 

rüyanın iĢlevi masal kahramanına rehberlik etmektir. 32 (%31) rüyada, kahramana 

gelecek hakkında bilgi verilir. 9 (%9) rüyada, masal kahramanı rüyasında 

uyarılmaktadır. 8 (%8) masalda, rüyasında gördüğü kiĢiye âĢık olur. Türk 

masallarındaki 3 (%3) rüyayı hayvanlar görmektedir. 4 (%4) masalda, görülen bir 

rüya olmasa da, masal kahramanları menfaatleri gereği rüya gördüklerini söylerler. 

Türk masallarındaki rüyaların bu iĢlevleri ayrı ayrı incelenmelidir. 

 Türk masallarında rüyaların en belirgin iĢlevi masal kahramanına rehberlik 

etmeleri ve yol göstermeleridir. Bu rehberlik yedi faklı nedenden dolayı gerçekleĢir. 

ÇalıĢmada Rehberlik Eden Rüyalar bölümünün alt baĢlığı olan bu nedenler ve 

geçtikleri masal sayıları aĢağıdaki grafikte oranlarıyla verilmiĢtir. 
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     Grafik 18: Türk Masallarında Rehberlik Eden Rüyalar 

 

 Rüyalarda rehberlik edilen 47 masalda, en çok masal kahramanının maddi ve 

manevi nasibini kazanması iyin yardım edilir. 20 (%43) masalda kahramana nasibine 

ulaĢması için rehberlik edilir. 20 masalın on üçünde (%65) maddi nasibin, yedisinde 

(%35) manevi nasibin kazanılması içi rehberlik edilir. Türk masallarında, geçimini 

sağlamakta zorlanan kiĢilere, rüyalarında maddi değeri olan unsurları nasıl elde 

edeceklerini öğretilir. Bu insanların fakir olmaları, geçimlerini sağlamakta 

zorlanacak kadar yaĢlı olmaları, haksızlığa uğradıklarından mağdur olmaları ve iyi 

birer insan olmaları ortak özellikleridir. 7 masalda kahramana rüyasında gördüğü ve 

nasibi olan kızlara nasıl ulaĢacağı öğretilir. Masal kahramanları, rüyalardan sonra 

geçimlerini sağlayabilecek hale gelirler. 

 Masal kahramanının karĢılaĢtığı zorlukların üstesinden gelebilmesi için 

kendisine rehberlik edilir. Bu kahramanlar esir düĢmüĢ, çocukları kaçırılmıĢ, beddua 

almıĢ ve sevgiliye kavuĢma yolunda engellerle karĢılaĢmıĢ kiĢilerdir. 7 (%15) 

masalda kahramanın karĢılaĢtığı zorlukların üstesinden gelebilmesi için rüyasında 

rehberlik edilir.  

  Uğradığı eziyetlerle gözlerini kaybeden, kel olduğu için üzülen veya 

hastalığına çare bulamayan masal kahramanlarına rüyalarında rehberlik edilirek 
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sağaltılmaları sağlanır. Sağaltmanın olduğu 7 (%15) rüyanın amacı mağduriyeti 

gidermektir.   

 Büyüyle kuĢ veya geyiğe dönüĢtürülen çocukların, tekrar insana 

dönüĢebilmeleri için 4 (%8) masalda kahramanların yakınlarına rehberlik edilir. 

Üvey anneleri tarafından bir yılanı doğurtmaya veya yılanla evlendirilmeye 

gönderilen fakir ve öksüz kızlara 4 (%8) masalda rehberlik edilerek, bu iĢlerden 

ölmeden kurtulmaları ve evlenerek mesut olmaları sağlanır. 4 (%9) masalda 

kahramanlara çocuk sahibi olabilmeleri için rüyada yol gösterilir. 1 (% 2) masalda 

ise kahramana rüyasında konuĢma öğretilir.  

 Rehberlik eden rüyaların yer aldığı 47 masalda en çok fakir olan adam, kadın 

veya çocuklar rüya görmektedir. Fakir oldukları için sosyal tabakanın alt sınıfında 

olan kiĢilere rehberlik edilerek mağduriyetleri giderilmeye çalıĢılmaktadır. Sıradan 

insanlar, öksüz kızlar, padiĢahlar, padiĢahların çocukları, masal kahramanın ablası, 

dayısı, Keloğlan, Parmak çocuk rüyaları gören diğer karakterlerdir. Bu kahramanlara 

rehberliği büyük oranda din uluları, peri kızları ve kendi ailelerinden diğer bireyler 

yapmaktadır. 

 Türk masallarındaki rüyaların en önemli iĢlevlerinden biri gelecekteki 

olayları bildirmeleridir. Bu rüyalarda kahramana ileride karĢılaĢacağı durumlar 

hakkında bilgi verilmektedir. Türk masallarında gelecekten haber veren rüyaların 

grafiği aĢağıda verilmiĢtir. 

 

                           Grafik 19: Türk Masallarında Gelecekten Haber Veren Rüyalar 
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 Türk masallarında gelecekten haber veren 32 rüya tespit edilmiĢtir. 14 (%44) 

rüyada, kahraman kendisini bekleyen bela ve tehlikelerden haberdar olur. Bu 

rüyalarda ―Gençlikte mi ihtiyarlıkta mı?‖ motifi hâkimdir. Kahramana rüyasında,  

baĢına bir bela geleceği bildirilir ve bunu gençlikte mi ihtiyarlıkta mı istediği sorulur. 

Kahramanlar bu tehlikeleri ne zaman istediklerini dair cevaplarını yine rüyalarında 

verirler. 

 Masal kahramanlarına rüyalarında, evlilik, aĢk, çocuk sahibi olma, zenginlik 

gibi konularda bir müjde verirler. Rüyalarda bildirilen müjdelerin tümü gerçekleĢir. 

Masallarda bir müjdenin verildiği rüya sayısı 13 (%49)‘tür. 

   Masallarda verdiği sözü ve adağı yerine getirmeyenler rüyalarında uyarılırlar. 

Çocuğu olmayan masal kahramanları, çocukları olduğunda çeĢmelerden yağ ve bal 

akıtma adağında bulunurlar. Bazı masallarda ise doğacak çocuğu müjdesini veren din 

ulusuna vereceklerini söylerler. Bazı masallarda ise kahramanlar bazı durumlar için 

söz verirler ama bu sözleri unutur veya tutamazlar. Hem adağı hem de verdiği sözü 

yerine getiremeyen insanlar uyarı niteliğinde 9 rüya görürler. Bu rüyaların sekizinde 

(%89) kahramana daha önce verdiği sözü ve adağı yerine getirmesi için rüyasında 

uyarılır. Uyarıyı dikkate almazsa cezalandırılacağı bildirilir. Bir (%11) masalda ise 

kahramana eĢi tarafından aldatıldığının bilgisi verilir.  

 Türk masallarında tespit edilen 103 rüyayı görenlerin grafiği aĢağıda 

verilmiĢtir. 
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 Grafik 20: Türk Masallarında Rüyaları Görenlerin Statüsü 

 

 Türk masallarında yer alan rüyaların yirmi birini (%20) fakir bir adam, kadın 

veya çocuk görür. Bu karakterlere, gördükleri rüyalarda nasiplerini kazanmaları veya 

mağduriyetlerinin giderilmesi için rehberlik edilir. Rüyalar sosyal statülerinin 

artırılması için bir araçtır. Yine 21 rüyayı padiĢahlar görmektedir. Statü bakımından 

en üst sınıfta olan padiĢahlar, birçok zorlukla karĢılaĢırlar. Tıpkı statü bakımından en 

altta olan fakirlerin rüyası gibi, padiĢahlar da, birçok zorluğun üstesinden rüyaların 

yardımıyla gelirler. Bazı rüyalarda, kendilerini bir tehlikenin beklediği bildirilir.  

Masallarda, fakirlerin ve padiĢahların gördüğü rüya sayısı eĢittir. Masallarda, 22 

(%21) rüyayı padiĢahın çocukları veya karısı görür. 14 (%14) masalda, rüyayı 

sıradan olarak kabul edilebilecek karakterler görürler. 5 (%5) masalda rüyayı zengin 

insanlar, tüccarlar görür. 3 (%3) rüyayı masal kahramanının yakınları görür. Yine 3 

masalı, üvey annelerin zulmüne uğrayan öksüz kızlar görür.  2 (%2) rüyayı ağalar 

görürken, yine 2 rüyayı zor durumda olan parmak çocuklar görür. OnbaĢı, harami ve 

köle birer masalda rüyayı gören karakterlerdir. Ejderha, tilki ve ayı rüyayı gören 

hayvanlardır.  
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 Masallarda statü bakımından rüyaları görenleri iki gruba ayırırsak, padiĢah, 

padiĢah ailesi, ağa ve zengin insanlar üst tabakayı oluĢturur. Bunların gördüğü masal 

sayısı 50 (%52)‘dir. Masallarda fakir, sıradan insanlar, Keloğlan, öksüz kız, parmak 

çocuk, onbaĢı, harami gibi karakterler alt tabakadan sayılır. Bu grubun gördüğü rüya 

sayısı 47 (%48)‘dir. Birbirine çok yakın olan bu oranlar, rüyaların toplumun her 

kesimi tarafından görüldüğünü gösterir. Üst tabaka grubundaki insanların rüyaları ile 

alt tabaka grubundaki insanları rüyalarının iĢlevleri birbirinden farklıdır. Üst 

tabakadaki insanlar, kendi hayat koĢullarıyla ve karĢılaĢtıkları zorlukların üstesinden 

gelebilmekle ilgili rüyaları görürlerken, alt tabakadaki insanlar fakirliğin ve 

mağduriyetin giderilmesiyle ilgili rüyaları daha çok görürler.  

 103 rüyanın tespit edildiği masallarda çok farklı hazırlık aĢamaları vardır. 

AĢağıdaki grafikte, genel baĢlıklar altında toplanmıĢ hazırlık aĢamalarına yer 

verilmiĢtir. 

 

            Grafik 21: Türk Masallarında Rüyaların Hazırlık AĢamaları 

 

 Türk masallarındaki kahramanlar en çok zor durumdayken rüya görürler. 

Çocukları veya sevgilileri kaçırılan, servetlerini haramilere kaptıran, rakibini bir türlü 

yenemeyen, devlerle mücadele eden, sevgiliyi bir türlü bulamayan, ailesini kaybeden 

masal kahramanları rüyalarında bu zorlukların üstesinden gelebilmenin yolunu 

öğrenirler. 
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 Masalda, kahraman çok fakir olduğundan rüya görür. Fakirliğin sona ermesi, 

fakirliğinden dolayı uğradığı haksızlıkların ve hor görülmelerin bitmesi için masal 

kahramanının rüyasına girilerek kendisine rehberlik edilir. 15 (%21) rüyanın görülme 

nedeni kahramanın fakir olmasıdır. 

 9 (%12) masalda, kahramanlar adaklarını ve verdikleri sözleri yerine 

getirmeyi unutunca rüyalarında uyarılırlar. Adaklar genellikle çocuksuzluk ile 

ilgilidir. Çocukları olmayan aileler çocukları olduğunda bir çeĢmeden yağ, bir 

çeĢmeden bal veya caminin çeĢmelerinden Ģerbet akıtmayı adarlar. Çocukları 

olduktan sonra bu adağı yerine getirmeyi unuttuklarından rüyalarında uyarılırlar. 

Kahramanların verdikleri sözlerin bazıları, çocukları olursa doğduktan sonra onu bir 

yere bırakma veya birine teslim etme yönündedir. Bu sözleri unuttukları için rüya 

görürler ve rüyalarında uyarılırlar. Kızlarına verdiği hediye getirme sözünü unutan 

babalar veya babalarının vasiyetini yerine getirmeyen çocuklar rüyalarında 

uyarılırlar. 

 Masallarda, çocukları olmayan ailelere rüyalarında çocuk sahibi olabilmeleri 

için rehberlik edilir. 6 (%8) rüyada bu rehberlikle doğan çocuk, masaldaki asıl 

kahramandır. 

 Eziyete uğrayarak gözlerine mil çekilmiĢ, gözleri oyulmuĢ masal 

kahramanlarına, rüyalarında gözlerini iyileĢtirmenin yolu öğretilir. Rüyadaki yol 

göstermeyle bir mağduriyet giderilmiĢ olur. Bu sağaltmalar 5 (%7) masalda yer alır. 

  Zor durumda olan masal kahramanları, zorlukların üstesinden gelmek için 

dua ederler. Kahramanlar dua ettikleri, yardım istedikleri için rüya görürler. 

Rüyalarında dualarına cevap verilir ve zorlukları aĢması için yardım edilir. 

Masallarda dua sonucunda görülen rüya sayısı 4 (%6)‘tür.  

 Masal kahramanları, çeĢitli Ģekillerde haksızlıklara uğradıklarında bazı 

rüyalar görürler. Bu rüyalarda kahramana yardım edilir. Bu haksızlıkların baĢında, 

üvey annelerin, öksüz olan üvey kızlarını yılan çocuğu doğurtmaya veya onunla 

evlendirmeye göndermeleri gelir. Haksızlığa uğramasından dolayı 4 (%6) kahramana 

rüyasında rehberlik edilir. Buna benzer bir durum 3 (%4) masalda üvey annelerinin 

zulmüne uğrayan çocuklarda yaĢanır. Üvey annelerinin sihriyle kuĢa dönüĢen 

çocuklar, yakınlarının rüya görmesiyle tekrar insana dönüĢmenin yolunu öğrenirler. 

Kahramanın hor görüldüğü ve kendisiyle alay edildiği benzer bir durum 3 (%4) 
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masalda görülür. Kelliğiyle, fakirliğiyle alay edilen kahramanlara, rüyalarında 

rehberlik edilerek bu durumun önüne geçilir.  

  Masal kahramanları gelecek hakkında bilgi sahibi olabilmek, özellikle de 

evlenecekleri kiĢileri öğrenebilmek için rüyaya yattıklarından rüya görürler. Bu 

rüyaya yatmalarını genelde babaları ister. Rüyadan sonra evlenecekleri kiĢileri 

öğrenen kahramanlar kızları bulmak için yolculuğa çıkarlar. 3 (%4) masalda, 

kahramanlar bu Ģekilde rüyaya yatarlar.  

  Masal kahramanları çok kibirli olduklarında ders mahiyetinde rüya 

görebilirler. Bu örnek rüya bir masalda görülür. Bir masalda ise hamile bir kadın 

çocuğunun geleceği hakkında rüya görür. 

     Türler arasında kahramana rehberlik eden rüyalar en fazla masallarda 

görülür. Kahramanlara rüyalarında rehberlik edenlerin kimler olduğu çok önemlidir. 

Türk masallarında, rüyalarda rehberlik edenler aĢağıdaki grafikte oranlarıyla 

verilmiĢtir. 

 

 

           Grafik 22: Türk Masallarında Rüyalardaki Karakterler 

 Türk masallarında rüyaya giren karakterler, masal kahramanına rehberlik 

etmek, gelecekten haber vermek ve tehlikelere karĢı uyarmak gibi görevler 
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üstlenirler. Türk masallarında, yaĢlı adamlar ve kadınlar rüyalarda en çok görülen 

karakterlerdir. 13 (%32) masalın on birinde yaĢlı adamlar, ikisinde ise yaĢlı kadınlar 

masal kahramanının rüyasına girerek birçok konuda yardım ederler. 6 (%15) 

masalda, rüyaya derviĢler girer. 2 (%5) rüyada Hızır, 1 (%3) bir hoca, 1 (%3) Kırklar 

kahramana rüyada yardım eden karakterlerdir. 13 rüyada görülen yaĢlı adam ve 

kadınlar, 6 rüyada görülen derviĢler, 2 rüyada görülen Hızır ve birer rüyada görülen 

kırklar ve hoca kutsal olarak kabul edilebilecek karakterlerdir. Kutsal karakterler 

toplam 23 masalda ve bütün masallar için % 58 oranla rüyalarda görülürler. 3 (%7) 

masalda peri kızları rüyalarda görülen karakterlerdir. Peri kızları, nasibin 

kazanılmasında masal kahramanına rehberlik ederler. 2 (%5) masalda öksüz kızların 

gerçek anneleri, kızlarının rüyalarına girerek, üvey annelerin zulmünden kızlarını 

korumaya çalıĢırlar. 3 (%7) masalda, erkek kahramanların sevgilileri, kahramanların 

rüyalarına girerek yol gösterirler. 2 (%5) masalda kahramanların rüyasında bir ses, 

onları bir tehlikenin beklediğini söyler. 2 (%5) masalda büyücü ve cadılar, 

kahramanların çocuk sahibi olmalarında yardımcı olurlar. 1 (%2) masalda da 

denizkızı çocuk sahibi olabilmesi için kahramanın rüyasına girer. 1 (%2) masalda 

rüyaya giren güvercin nasibin kazanılmasına aracılık ederken, yine bir masalda 

rüyaya giren balık, sözünü yerine getirmeyi unutan padiĢah bir babayı uyarır. 1 (%2) 

masalda melek, yine bir masalda Arap, rüyalara giren diğer karakterlerdir.   

 

 

             Grafik 23: Türk Masallarında Rüyalardaki Simgeler 
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 Anlatmaya bağlı türler arasında, simgelerin olduğu rüyalar, tür sayısına göre 

oranlandığında en az masallarda yer alırlar. Masallarda, rüyaların içerdiği mesajlar 

doğrudan iletildiğinden simgeler diğer türlere göre çok daha azdır. Masallarda yer 

alan 103 rüyada sadece 28 simge yer alır.  

 Masallarda kahramanların rüyalarında en fazla göğe ait simgeler yer alır. 6 

(%21) masalda Ay, 5 (%18) masalda GüneĢ ve 5 (%18) masalda Yıldız rüyalarda 

görülen simgelerdir. Ay, GüneĢ ve Yıldızlar diğer türlerde olduğu gibi gelecekten 

haber vermektedir. Göğe ait bu üç simge, masal kahramanının ileride 

zenginleĢeceğine ve güzel kadınlarla evleneceğine iĢarettir. Bu rüyalarda, genelde 

simgelerin ikisi beraber kullanılır. Ġkisi iki güzel kadını veya biri zenginliği biri de 

güzel kadını simgeleyecek Ģekilde kullanılırlar. 

  Balık, masal kahramanının geçimini sağlayabilmesi için rehberlik edilen 

rüyaların en önemli simgesidir. Kahramana bir balık alamsı söylenir. Bu balık 

sayesinde de zenginleĢir. Balık 4 (%14) rüyadaki simgedir. 2 (%7) rüyada geçen 

sihirli tüy de yine nasibin kazanılmasında önemli simgedir. Tüyü yıkanma suyuna 

karıĢtıran veya birbirine sürten kahramanlar, altınlara sahip olurlar. Maddi nasibin 

kazanılmasına 1 (%3) rüyada geçen elma da yardımcı olur. 

 Kara kurt, destanlarda olduğu gibi kötü habere iĢaret etmektedir. Bir masalda 

da kara kurt, bir tehlikenin habercisidir. Masaldaki bu rüyayı bir baĢka hayvan görür. 

Rüyadan sonra diğer hayvan arkadaĢlarıyla bir araya gelip kara kurdu öldürürler.  

 1 (%3) rüyada geçen, yedikçe artan pilav, fakir kızın bir prensle evliliğine 

iĢarettir. 1 (%3) rüyada geçen yüzük, tehlikede olan babanın, çocuğu tarafından 

kurtarılacağına iĢarettir. 1 (%3) rüyada geçen kurbağa ise küçük kardeĢin evleneceği 

kıza iĢarettir. 

 

5. Türk Efsanelerindeki Rüyalar Hakkında Genel Değerlendirmeler 

 Türk efsanelerinde rüyalar, Ģahıslar ve mekânlar hakkında anlatılan 

efsanelerde yer alırlar. ġahıslarla ilgili rüyalar, tarihî Ģahsiyetler ve din uluları 

hakkında anlatılan efsanelerde görülürler. Din uluları hakkındaki rüyalar, menkıbevi 

hayatın gereği olarak görülürler. Bu rüyalar, din ulularının ulviliğini artırır. Rüyalar, 

genelde hayatta olmayan din ulularının, insanlarla iletiĢime geçmelerindeki en 

önemli araçtır. Bu iletiĢimin birçok nedeni vardır. Bu nedenler rüyaların iĢlevleri 
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olarak aĢağıda incelenecektir. 

 Mekânlarla ilgili rüyalara bakıldığında, tamamına yakını, yine din ulularının 

türbe, yatır ve mezarları etrafında anlatılan efsanelerde geçerler. Rüyalar, bu 

mekânlara bağlı olarak oluĢan Veli kültünün, insanlarla iletiĢime geçme yoludur. Bu 

iletiĢimin kurulma nedenleri rüyaların iĢlevleridir. Bazı efsanelerde rüyalar, dağ, 

pınar, nehir, göl gibi coğrafi mekânların oluĢumunda ve adlandırılmasında, yerleĢim 

yerlerinin kurulmasında rol oynarlar.   

 Efsanelerde geçen rüyaların tamamına yakınının din ulularıyla ilgili Ģahıs ve 

mekân efsanelerinde görülmesi, efsanelerin en belirgin özelliği olan inanç unsurunun 

gereğidir. Efsaneler kutsal kabul edilirler ve bir inanç unsurunu barındırırlar. 

Ġslamiyet‘in, ayet ve Hz. Muhammet‘in hadisleriyle, rüyaların gerçekliğine dair tesis 

ettiği inancın, efsanelerde ayrıntılarıyla yer alması efsanedeki kutsallığın ve inancın 

gereğidir.    

 Türk efsanelerinin incelenmesi sonucu 129 rüya tespit edilmiĢtir. Türk 

efsanelerinde görülen rüyaların dağılımı aĢağıdaki grafikte verilmiĢtir.  

 

 

     Grafik 24: Türk Efsanelerinde Rüyaların Dağılımı 

 

 Efsanelerde tespit edilen 129 rüyanın 84 (%65)‘ü mekânlarla ilgili, 45 

(%35)‘i Ģahıslarla ilgilidir. AĢağıdaki grafikte Ģahıslarla ilgili rüyaların dağılımı 

verilmiĢtir. 
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     Grafik 25: Türk Efsanelerinde ġahıslarla Ġlgili Rüyaların Dağılımı 

 

 ġahıslarla ilgili tespit edilen 45 rüyanın 32 (%71)‘si dinî Ģahsiyetler, 13 

(%29) tarihî Ģahsiyetler ile ilgilidir.  

 Tarihî Ģahsiyetlerle ilgili rüyaların iĢlevleri aĢağıdaki grafikte verilmiĢtir. 

 

 

                             Grafik 26: Tarihî ġahıslarla Ġlgili Rüyaların ĠĢlevleri 

 

 ġahıslarla ilgili 45 rüyanın 13‘ü tarihî Ģahsiyetler ile ilgilidir. 13 rüyanın, 11 

(%85)‘i hükümdarlara gelecekleri hakkında bilgiler verir. Bu rüyalar, hükümdarlara 

savaĢ sonuçları, taht mücadeleleri, esaretten kurtulma gibi durumlar için kehanet 

bildirir ve hükümdarları karĢılaĢacakları tehlikelere karĢı uyarırlar. Gelecekten haber 

veren rüyaların çoğu galibiyet ile ilgilidir. Hükümdarlara giriĢecekleri 

mücadelelerden galip ayrılacaklarının müjdesi verilir. Sefer veya savaĢta galip 
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gelineceğini din ulularının rüyada müjdelemesi, sefer veya savaĢı kutsallaĢtırır, 

hükümdar ve askerlerinin manevi gücünü artırır. 2 (15) rüyada ise kumandanlara 

galip gelmeleri için yol gösterilir. Rüyalarda görülen din uluları Hz. Muhammet, Sarı 

Saltuk ve bir ihtiyardır. 

 ġahıslarla ilgili 45 rüyanın 32‘si dinî Ģahsiyetler ile ilgilidir. Bu rüyaların 

iĢlevleri aĢağıdaki grafikte verilmiĢtir. 

 

 

              Grafik 27: Dinî ġahıslarla Ġlgili Rüyaların ĠĢlevleri 

 

 Dinî Ģahsiyetlerle ilgili 32 rüyanın 10 (%31)‘unda, din uluları rüyayı 

görenlere, zorlukları aĢabilmeleri, yanlıĢları düzeltebilmeleri, hastalıkları 

sağaltabilmeleri ve geçimlerini sağlayabilmeleri için rehberlik edilir. Hz. Muhammet, 

Hz. Ali, Hızır, Veli rehberlik eden din ulularıdır. 

 Efsanelerde din uluları insanları ikaz ederler. Ġkazların nedenleri insanları 

tehlikelere karĢı korumak, veli kültüne saygısızlığı engellemek, askerlere yardım 

edilmesini sağlamak, vasiyeti yerine getirtmek, dürüst olmak ve meczubu 

korumaktır. Din ulularının insanları 9 (%28) rüyada ikaz ederler. Hz. Muhammet, 

veliler, Ģeyhler ikaz eden din ulularıdır.  

 9 (%28) rüya, velilerin ulviliğini gösterir. Ġnsanlar, gördükleri rüyalarla 

velilerin ulviliklerine Ģahit olurlar. Rüya öncesinde veliye karĢı farklı tutumlar 

içerisinde olan insanlar, rüyalarında baĢta Hz. Muhammet olmak üzere, diğer 

peygamberle ve Dört halife gibi din ulularının veliyi övdüklerini ve yanlarında 
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oturttuklarını görürler. Veli, insanların bu rüyayı gördüklerinden haberdardırlar. 

Rüyanın sabahında, veli, rüyayı göreni ziyaret eder ve ulviliğinin derecesini gösterir. 

 4 (%13) rüya, din ulularının kerametini gösterir. Bu rüyalarda, din uluları 

insanların rüyalarına girerek keramet gösterirler.  

 Türk efsanelerinde tespit edilen 129 rüyanın 84 (%65)‘ü mekânlarla ilgilidir. 

Bu mekânların dağılımı aĢağıdaki grafikte verilmiĢtir. 

 

 

                            Grafik 28: Türk Efsanelerinde Mekânlarla Ġlgili Rüyaların Dağılımı 

 

 Türk efsanelerinde, mekânlarla ilgili 84 rüyanın 66 (%78)‘sı dinî mekânlar, 

10 (%12)‘u coğrafi mekânlar, 5 (%6)‘i yapılar ve 3 (%4)‘ü yerleĢim yerleriyle 

ilgilidir. 

 Dini mekânlar ile ilgili 66 rüyanın 63 (%95)‘ü türbe, yatır ve mezarlarla, 3 

(%5)‘ü ise ibadethaneler ile ilgilidir. Türbe, yatır ve mezarlarla ilgili rüyaların 

iĢlevleri aĢağıdaki grafikte verilmiĢtir. 
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             Grafik 29: Türbe, Yatır ve Mezarlarla Ġlgili Rüyaların ĠĢlevleri 

 

 Türbe, yatır ve mezarlarla ilgili 63 rüyanın 28 (%45)‘i bu mekânların 

inĢasıyla ilgilidir. Bu rüyalarda, türbe sahibi keramet göstererek, rüyada türbesinin 

inĢasını veya tadilatını ister. Bazen veli bir türbe istemese de rüyayı görenler, 

rüyadan sonra görülen kerametlerin neticesinde oluĢan saygı çerçevesinde türbe inĢa 

ederler.  Bu rüyaları halktan birileri, padiĢahla ve aileleri, ağalar, çobanlar, deliler, 

imamlar ve velinin çocukları görür. Din ulularının kendilerine bir türbe yapılmasını 

istemelerinin nedenleri; insanlar veya hayvanlar tarafından rahatsız edilmeleri, 

mezarlarının yanına yeni yapılar yapılması, mezarlarının belli olmamasıdır.  

 Türbe, yatır ve mezarlarda yatan din uluları insanları ikaz etmektedir. Bu 

rüyaların on sekizinde, din uluları uyarılarını dikkate almayan insanları 

cezalandırırken, rüyaların sekizinde herhangi bir ceza yoktur. Ġnsanları ikaz etmek 

için rüyalar bir iletiĢim aracıdır. Bu rüyalardaki ikazlar kutsalın rahatsız edilmemesi 

yönündedir. Bu uyarı rüyalarında, külte saygıyı artırmak, uyarıları dikkate 

almayanları cezalandırmak veya korkutmak amaçlanır. Mezarı yıkmaya çalıĢanlar, 

mekânın etrafındaki ağaçlara zarar verenler, mekânın etrafındaki taĢları alanlar, 

türbeyi yıkmaya çalıĢanlar, türbenin etrafında hayvan otlatanlar, türbedeki eĢyaları 

çalanlar, mezarlığa okul yaptıranlar, mezarların üzerine ev yapanlar, türbelerde doğru 

olmayan Ģeyler yapanlar rüyalarında ikaz edilirler. Bu ikazları dikkate almayıp 

hatalarına devam edenlere, ölüm, hastalık yangın, felç, delilik, sel gibi cezalar verilir. 

26 (%45) rüyada mekân sahipleri insanları ikaz ederler.  
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 Türbe, yatır ve mezarlarda yatan din uluları insanları sağaltabilirler. Belirli 

hastalığı olan insanlar, türbe, yatır ve mezarlarda yatanlardan, hastalıklarının 

iyileĢtirilmesi yönündeki taleplerine, rüyalarında cevap alırlar. Rüyalarında ya nasıl 

iyileĢecekleri anlatılır ya da iyileĢeceklerinin müjdesi verilir. Rüya aracılığıyla çocuk 

sahibi yapmak, kalp rahatsızlığını ve kör gözü sağaltmak 7 (%11) efsanede yer alır. 

 Efsanelerde türbe, yatır ve mezarlarda yatan din ulularının insanları maddi 

açıdan nasiplendirdiklerine inanılır. 2 (%3) efsanede mekân sahibi insanların 

rüyasına girerek, maddi kazanç sağlamaları için rehberlik eder. 

 Dini mekânlar ile ilgili 66 rüyanın 63 (%95)‘ü türbe, yatır ve mezarlarla, 3 

(%5)‘ü ise ibadethaneler ile ilgilidir. Bazı cami ve kiliseler, din ulularının rüyadaki 

uyarılarından sonra inĢa edilirler.  

 Türk efsanelerinde, mekânlarla ilgili 84 rüyanın 10 (%12)‘u, coğrafi mekânlar 

ile ilgilidir. Rüyalar, coğrafi mekânların oluĢumunda veya adlandırılmalarında rol 

alırlar. Rüyalar dağlar, tepeler, mağaralar, nehirler, pınarlar, kaplıcalar gibi coğrafi 

mekânların oluĢumunda, bulunmalarında, adlandırılmalarında yol gösterici veya 

ilham kaynağı olurlar.  

 Türk efsanelerinde, mekânlarla ilgili 84 rüyanın 5 (%6)‘i, yapıların inĢasıyla 

ilgilidir. Bazı efsanelerde ev, köprü, kule, kuyu gibi yapılar görülen rüyaların 

içeriğine göre inĢa edilir. Bu rüyaların içeriği insanlara bir müjde vermek, bir tehlike 

hakkında uyarılar yapmak veya insanlara rehberlik etmektir. Ġnsanlar rüyadaki 

müjdeden sonra minnettarlıklarını dile getirmek, tehlikeleri haber veren rüyalardan 

sonra tehlikelere hazırlık yapmak, rehberlik eden rüyalardan sonra ise adaklarını 

yerine getirmek için bu yapıları inĢa ederler.  

 Türk efsanelerinde, mekânlarla ilgili 84 rüyanın 3 (%4)‘ü, yerleĢim yerlerinin 

kurulmasıyla ilgilidir. Rüyalar Ģehirlerin kurulmasında ve adlandırılmasında yol 

gösterici olurlar. Rüyalarda verilen nasihatlere uyanlar bu sayede Ģehirleri kurarlar. 

Burdur, Ġskenderun gibi Ģehirler, görülen rüyalardan sonra kurulmuĢtur. 

 Türk efsanelerinde geçen 129 rüyayı görenler aĢağıdaki grafikte verilmiĢtir. 
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 Grafik 30: Türk Efsanelerinde Rüyaları Görenler 

 

 Türk efsaneleri arasında tespit edilen 129 rüyanın 59 (%46)‘unu sıradan 

insanlar görmektedir. 21 (%16) rüyayı, hükümdarlar, padiĢahlar görmektedir. Bu 

rüyalar, hükümdarlara gelecekten haber veren rüyalardır. 9 (%7) rüyayı, görevleri 

esnasında kutsalı rahatsız eden askerler görür. Yine 9 rüyayı, döneminin âlim ve 

velileri hakkında yanılgı içerisinde olan diğer âlim ve veliler görür. 6 (%5) rüyayı 

velinin annesi, karısı veya çocukları görür. 5 (%4) rüyayı, yapı çalıĢmaları sırasında 

veli kültüne zarar veren vali, kaymakam, belediye baĢkanı, muhtar gibi yöneticiler 

görür. Üçer (%2) efsanede rüyaları çobanlar ve imamlar görür. Ağalar, iĢçiler ve 

padiĢahın ailesi ikiĢer (% 2) efsanede rüyaları gören karakterlerdir. Bir efsanede, 

türbeyi ziyaret edenlerin uygulamalarından rahatsız olan din ulusu, türbe bakıcısının 

rüyasına girerek insanları uyarmasını ister. Çırak, deli, Rum, Köroğlu, Ģehit karısı ve 

rahip birer efsanede rüya gören diğer karakterlerdir. 

 Türk efsanelerinde görülen rüyaların birbirinden farklı birçok hazırlık 
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aĢaması vardır. Tümünü grafiğe dökmek mümkün değildir. Bölüm içerisinde 

ayrıntılarıyla iĢlenmiĢtir.  AĢağıdaki grafikte genel baĢlıklar verilmeye çalıĢılmıĢtır. 

  

 

         Grafik 31: Türk Efsanelerinde Rüyaların Hazırlık AĢamaları 

 

 Türk efsanelerinde görülen rüyaların en önemli hazırlık aĢaması kutsalın 

rahatsız edilmesidir. Din uluları, 38 (%42) efsanede türbelerini yıkmak isteyenleri, 

üstünü örtmeye çalıĢanları, türbelerinin eĢyalarını, taĢlarını, odunlarını kendi evine 

götürenleri, çevresindeki ağaçlara zarar verenleri, türbenin etrafında hayvan 

otlatanları, uygunsuz hareket edenleri rüyaya girerek ikaz ederler. 

 Tarihi Ģahıslarla ilgili efsanelerde, seferde veya savaĢta olan veya etrafları 

kuĢatılan tarihî Ģahıslar rüya görürler. Bu rüyaların bazıları galibiyet veya fetih 

müjdesi verirken bazılarında ise insanlara zor durumların üstesinden gelebilmeleri 

için rehberlik edilir. 12 (%13) efsanedeki rüyanın hazırlık aĢaması, bu Ģekilde seferde 

veya savaĢta olmak, 2 (%2) efsanede ise kuĢatma altında olmaktır. 

 Efsanelerde, hasta olan veya bir engeli olan insanların dinî mekânlarda 

yatanların sağaltmalarıyla rahata erdikleri anlatılır. Bu sağaltmalar, rüya aracılığıyla 

gerçekleĢir. Sağaltmalar insanlar, türbe, yatır ve mezarları ziyaret ettikten sonra 
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gerçekleĢir. Bu Ģeklide 7 (%8) rüyanın hazırlık aĢaması, insanların hasta veya engelli 

olmalarıdır. Bu rüyalarda hastalıklarının çaresi öğretilir.  

 Çocuksuzluk bütün türlerde en çok iĢlenen konulardandır. 4 (%4) efsanede de 

insanlar çocukları olmadığı için rüya görürler. Bu rüyalarda çocuk sahibi olmaları 

için kendilerine rehberlik edilir. Ġnsanlar rüyada bildirilenleri yapınca çocuk sahibi 

olurlar.  

 Din ulularıyla ilgili anlatılan menkıbelerde, din ulularını inkâr edenlerin veya 

onlar hakkında yanlıĢ düĢüncelere kapılanların rüyalarında uyarıldıkları anlatılır. 

Rüyadaki uyarıyı genelde Hz. Muhammet yapar. Bu rüyayı görenler sıradan insanlar 

olabilecekleri gibi, devrin âlimleri de olabilirler. Ġncelenen 4 (%) menkıbede buna 

örnek rüyalar yer alır. 

 Efsanelerde dua edenlerin dualarına cevap yine rüyalarında verilir. 2 (%2) 

efsanede insanların çeĢitli nedenlerle dua etmeleri görecekleri rüyaların hazırlık 

aĢamalarıdır. 

 Dinî mekânları bakımsız bırakanlar veya mekânlara yakıĢmayacak 

davranıĢlarda bulunanlar rüyalarında uyarılırlar. Birer efsanede, bunlara dikkat 

etmeyenlerin rüyalarında uyarıldıkları anlatılır. Rüyadan sonra uyarıları dikkate 

almayanlar cezalandırılırlar. 

 Beyazid-i Bestami, Allah‘a bir soru sorduğu için rüya görür. Allah, soruya 

Bestami‘nin rüyasında sesiyle cevap verir.    

 Türk efsanelerindeki rüyaların iĢlevlerinin gerçekleĢmesi, rüyada görülen 

karakterlerle yakından ilgilidir. Efsanelerde tespit edilen 129 rüyada, rüyaya 

girenlerin oranları aĢağıdaki grafikte oranlarıyla verilmiĢtir.  
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Grafik 32: Türk Efsanelerinde Rüyada Görülen Karakterler 

 

 Türk efsanelerinde tespit edilen rüyalar incelendiğinde, rüyada görülen 

karakterlerin tümü din ulularıdır. Bunun nedeni efsanelerde bir inancın olmasıdır. 

Özellikle mekânlar ile ilgili efsanelere bakıldığında, anlatılan efsanelerin büyük 

çoğunluğu dinî mekânlardır. Dinî mekânlarda yatan din uluları daha önce belirtilen 

çeĢitli nedenlerle insanların rüyalarına girerler. Türk efsanelerinde tespit edilen 129 

rüyanın 32 (%30)‘sinde rüyaya girenler veli ve erenlerdir. 19 (%18) efsanede, rüyada 

görülenler dedelerdir. Özellikle hayatları etrafında bir kült oluĢan dedeler, insanların 

rüyalarına girerek, türbe, yatır ve mezarlarıyla ilgili konularda insanları uyarırlar. 

Aynı iĢlevlerle 10 (%9) rüyada babalar, 7 (%7) rüyada Ģehitler rüyadaki din 

ulularıdır. ġehitler, yattıkları yerlerden memnun olmadıklarından veya mezarlarının 

yerleri belli olmadığından rüyaya girerler. Bazı efsanelerde, mezarı açılan Ģehidin 

çürümemiĢ bedenine iğne batırılınca kan aktığı anlatılır. Bu efsanelerde, Ģehit onu 

rahatsız edenlerin rüyalarına girerek onları uyarır. 

 11 (%10) efsanede rüyaya Hz. Muhammet girer. Bu efsanelerin tümü 

menkıbe olarak kabul edilmelidir. Hz. Muhammet, gelecekten haber veren, din 
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ulularının ulviliğini gösteren, kumandanlara yol gösteren rüyalarda görülür. 

Özellikle, din ulularının ulviliğini gösteren rüyalarda Hz. Muhammet, rüyalara 

girerek din ulusunu över. Bu rüyalarda Hz. Muhammet‘in yanında halifelerden Hz. 

Ebubekir ile Hz. Ali de vardır. Örneğin, devrin âlimleri rüyalarında Hz. 

Muhammet‘in, Mevlânâ‘yı sağ tarafına oturttuğunu görürler. 

 5 (%5) efsanede rüyada görülen din uluları, Ģeyhlerdir. ġeyh unvanı, daha çok 

Arap kültüründe kullanılır. Bu unvanın kullanıldığı efsaneler, büyük çoğunlukla 

Anadolu‘nun Arap coğrafyasına yakın bölgelerinde görülür, Akdeniz‘de Hatay 

bölgesi ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu bölgelerinde, din ulularını 

belirtmek için kullanılan Ģeyh unvanı, bu bölgelerde anlatılan efsanelere de yansır. 

Yine 5 efsanede, Hızır insanların rüyalarına girerek onlara rehberlik eder.  

 3 (%3) efsanede Hacı BektaĢ, yine 3 efsanede Mevlânâ keramet göstererek 

rüyalara girerler. 2 (%2) efsanede Sarı Saltuk, türbesinin yapımıyla ilgili olan 

rüyalarda görülür. 1(%1) efsanede, Allah‘ın sesi rüyada duyulur. Beyazid-i Bestami 

ile ilgili anlatılan menkıbede, Beyazid-i Bestami, rüyasında Allah‘a bir soru sorar ve 

Allah, bu soruya seslenerek cevap verir. 1 (%1) efsanede Hz. Meryem rüyaya girer. 

Sümela Manastırı‘nın yapımıyla ilgili efsanede, Hz. Meryem‘in rüyaya girerek 

manastırın yapılmasını istediği anlatılır. Birer (%1) efsanede, Arap, Hacı ve DerviĢ 

rüyaya giren diğer din ulularıdır. 

 

6. Türlerarası Rüya KarĢılaĢtırma ve Değerlendirmeleri 

 Mitoloji, destan, halk hikâyesi, masal ve efsanelerde geçen rüyalar, rüyaların 

iĢlevleri, rüyaları gören, rüyalara hazırlık, rüyalardaki karakterler ve rüyalardaki 

simgeler olmak üzere ayrı ayrı incelendi. Bundan sonra her tür için elde edilen 

veriler bir araya getirilerek değerlendirmeler yapılacaktır. Ġlk olarak türlerde tespit 

edilen rüya sayıları aĢağıdaki grafikte verilecektir.  
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             Grafik 33: Anlatmaya Bağlı Türlerde Tespit Edilen Rüya Sayıları 

 

 Türk kültürüne ait mitoloji, destan, halk hikâyesi, masal ve efsanelerde 

toplam 433 rüya tespit edilmiĢtir. Rüyalar en fazla efsanelerde yer alırlar. 433 

rüyanın 129 (%30)‘u efsanelerde yer alır. Efsaneler belirli yer, Ģahıs ve olay 

hakkında anlatılırlar. Kutsal kabul edilirler ve bir inanç dairesine bağlıdırlar. 

Efsanelerde yer, Ģahıs ve olayların oluĢum, dönüĢüm ve adlandırılmaları anlatılır. 

Efsaneler insanların, hayal güçlerini kullanarak açıklama, haklı sebebe bağlama, 

anlaĢılır kılma çabasının ürünleridir. Türk efsanelerinde tespit edilen rüyalar, Ģahıslar 

ve mekânlarla ilgilidir. Efsanelere bakıldığında inanç dairesi ön plana çıkar. 

Ġslamiyet‘in rüyaya verdiği önem, halkın hayal gücüyle yoğrularak efsanelere yansır. 

Efsanelerde tespit edilen 129 rüyanın 84 (%65)‘ü mekânlarla ilgilidir. 84 rüyanın 66 

(%78)‘sı ise türbe, yatır, mezar ve ibadethaneler ile ilgilidir. Dinî mekânların inĢası, 

onarımı ve korunması hakkında anlatılan 66 efsanenin ortak noktası, bu eylemlerin 

bir rüyadan sonra gerçekleĢmesidir. Rüyada görülen din ulusunun isteği veya 

uyarıları, görülen rüyadan sonra duyulan saygı, bu mekânların inĢa, onarım ve 

korunmasında en önemli etkendir. Efsanelerdeki inanç burada ön plana çıkar. Din 

ulularına duyulan saygı ve Ġslamiyet‘in rüyaların gerçekliğine dair yaklaĢımı, inanç 

dairesini besler. Rüyaları görenler, rüyaların gerçekliğine dair bir kuĢku duymazlar. 

Rüyaya girenlerin hepsi baĢta Hz. Muhammet olmak üzere din ulularıdır. Rüyaya 

girenlerin kutsallığı rüyaya duyulan güveni artırır. Rüyanın hemen ardından, rüyanın 

içeriğine, barındırdığı mesaja göre hareket edilir. Rüya dikkate alınmadığında, din 
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ulularının insanları cezalandırmaları da, rüyaların gerçekleri bildirdiğine dair inancı 

artırır. Rüyalara duyulan bu güven Ģahıslarla ilgili anlatılan efsanelerde de görülür. 

Tarihî Ģahsiyetler, rüyaların yol göstermelerine veya gelecekten verdikleri haberlere 

sonsuz güven duymuĢlardır. Rüya yoluyla ulviliği veya mertebesi gösterilen Ģahıslara 

duyulan saygı, rüyadan sonra artar.   

 433 rüyanın 121 (%28)‘i destanlarda yer alır. Destanlar, kahramanlığın yer 

aldığı anlatılardır. Kahramanın mücadelesi büyük oranda halkı içindir. Halkı için 

mücadele eden bu kahramanlar, milletin üst tabakasından, yönetici sınıfından 

kiĢilerdir. Dünyaya geliĢlerinden ölümlerine kadar her aĢamada halklarının 

desteklerini alarak kahramanlık yaparlar. Rüyaların, destanlarda birçok iĢlevi vardır. 

Yalnız, bu iĢlevlerin destanların konu edindiği döneme, toplumsal Ģartlara ve inanç 

dairesine göre değiĢtiğini belirtmekte fayda vardır. Türk destanları, kahramanların 

özellikleri, inançları ve mücadelelerinin sebebi göz önün de bulundurularak, 

Ġslamiyet öncesi ve Ġslamiyet sonrası gibi iki büyük baĢlığa ayrılabilir. Bu ayırımda 

hareket noktası Ġslamiyet‘tir. Ġslamiyet‘in, var olan yaĢamı, kendi kurallarına göre 

tekrar düzenlemesi, destanların bu Ģeklide ayırımını zorunlu kılar. 

  Ġslamiyet, yaĢamın her alanını düzenlerken, en çok manevi hayata etki eder. 

Rüyalar, Ġslamiyet‘in, algısını değiĢtirdiği alanlardandır. Ġslamiyet öncesi ve sonrası 

destanlarda yer alan rüyalar, Ġslamiyet‘in tekrar düzenleme felsefesinden 

etkilenmiĢlerdir. Ġslamiyet öncesi ve sonrasındaki destanlarda yer alan rüyaların 

iĢlevleri ve yapıları farklıdır. Hatta sadece rüyaların iĢlev ve yapılarından hareket 

ederek, destanların bu ayırımı yapılabilir.  

 Ġki döneme ait destanlara bakıldığında,  rüyaların iĢlevlerinden yapılarına 

göre bazı farklılıklar olduğu görülecektir. Ġslamiyet öncesi destanlarda, kahramanın 

en önemli görevi halkını korumak ve topraklarını geniĢletmektir. Kahramanların bu 

görevleri, rüyalarına da yansır. Rüyalarında topraklarını geniĢletme ülküsünü sık sık 

görürler. Ġslamiyet sonrası destanlarda ise kahramanın görevi cihat ve fetihtir. 

Kâfirlere karĢı mücadele edip, Ġslamiyet‘in hâkim olduğu coğrafya geniĢletilmelidir. 

Ġslamiyet sonrası destanlarda, kahramanların rüyaları bu ülküye hizmet eder.  

 Ġki dönem arasında rüyada görülen kutsal karakterler arasında farklılaĢmalar 

olur. Ġslamiyet öncesi destanlarındaki rüyalarda kutsal ruhlar, akıl danıĢılanlar ve 

simgeler ağırlıktayken, Ġslamiyet sonrasında Hz. Muhammet, Dört Halife, 
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kahramanın yine kendisi gibi dinî kimliği olan selefi, Hızır, pir gibi din uluları 

rüyalara giren karakterlerdir. 

 Rüyaların tabir edilmesi daha çok Ġslamiyet sonrası destanlarda yer alır. Hem 

rüyanın anlatılması hem de yorumlanması toy eĢliğinde yapılır. Ġslamiyet sonrası 

destanlarda ise rüyadaki mesaj çok açıktır. Bir yorumcuya ihtiyaç hissedilmez.   

 433 rüyanın 103 (%24)‘ü, masallarda tespit edilmiĢtir. Rüyanın Türk 

masallarındaki iĢlevi, rüya yoluyla insanlara yol gösterilmesidir. Yol göstermeler, 

insanların sosyal tabakalarına göre değiĢmektedir. Daha önce belirtildiği gibi, Türk 

masallarında üst tabaka ile alt tabaka insanlarının gördüğü rüya sayısı birbirine çok 

yakındır. Alt tabakadaki insanlara rüyalarında yol gösterilmesinin en önemli nedeni, 

fakir olmaları, haksızlığa uğramaları ve zulüm görmeleridir. Rüya aracılığıyla, bu 

insanların mağduriyetleri giderilmektedir. Üst tabaka insanların ihtiyaç hissettikleri 

yol göstermeler farklıdır. Rüyalar çocuksuzluk, sevgiliye arama, gelecekten haber 

verme gibi iĢlevlere sahiptirler. Alt tabakanın rüya yoluyla mağduriyetleri 

giderilirken, üst tabakanın da zorluklarla karĢılaĢabilecekleri ve bunların da 

çözümünün rüya olduğu algısı yaratılmaktadır. Bu bağlamda rüyalar sosyal adaleti 

sağlarlar. 

 Masallar, olağanüstülüklerin çok olduğu anlatmalardır. Bu olağanüstülükler 

rüya görenlerde ve rüyada görülenlerde belirir. Rüya gören hayvanlar, rüyada yol 

gösteren hayvanlar, masallardaki olağanüstülüklerdendir. Masallardaki rüyalar hem 

çok kısa hem de alegorik bir anlatıma sahiptirler. 

 433 rüyanın 61 (%14)‘i halk hikâyelerinden tespit edilmiĢtir. Halk 

hikâyelerinde ―DüĢ Motifi Zinciri‖ne uygun rüyalar ağırlıktadır. Destanlardan sonra 

gelen tür olarak kabul edilen hikâyelerde rüyalar, destanların aksine aĢkın anlatıldığı 

hikâyelerde yer alırlar. Rüyaların tümü, âĢıkların hayatları etrafında görülür. Ġslami 

rüya algısının, bir Ģekilde yansıdığı hikâyelerde rüyaların amacı, kelimenin iki 

anlamıyla da kahramanı âĢık etmektir. 

 433 rüyanın 19 (%4) ise mitolojilerde yer alır. En az rüyanın olduğu 

mitolojiler Ġslamiyet önce dönem olduklarından rüyalara yüklenen anlamlar farklıdır. 

Rüyaların iki âlem arasında bağ kurdukları kabul edilir ve atalar kültü çerçevesinde 

ataların, rüya yoluyla iletiĢime geçtiğine inanılır. Sadece hükümdar ve ailesinin rüya 

görmesi, destanlarda da olan bir özellikti. Bu durum, mitolojilerin devamının 
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destanlar olduğunu gösterir. Mitolojilerdeki rüyalar Türk kültürü açısından 

simgelerle dolu olduklarından, anlaĢılmaları için rüya yorumcularına ihtiyaç 

hissedilir.  

 ÇalıĢmada türlere ait rüya sayısı ve bazı bilgiler verildikten sonra, incelenen 

beĢ türün ortak rüya iĢlevlerinin, yapılarının incelenmesidir. Ġlk olarak bütün türlere 

ait rüya iĢlevleri bir araya getirilmelidir. AĢağıdaki grafik ortak rüya iĢlevlerini 

vermektedir.  

 

     Grafik 34: Türlerarası Rüya ĠĢlevleri 

 Türlerde yer alan 433 rüya içinde, rüyaların en önemli iĢlevi gelecekten haber 

vermektir. 114 (%26) rüyada bu iĢleve rastlanır. Destanlarda 64, masallarda 32, 

efsanelerde 11 ve hikâyelerde 7 rüyanın iĢlevi gelecekten haber vermektir. 

Gelecekten haber veren rüyalar iki gruba ayrılmalıdır. Ġlk gruptaki rüyalar bir 

müjdenin verildiği rüyalardır. Bu rüyaları daha çok yönetici sınıfındaki insanlar 

görürler. Rüyalarında topraklarını geniĢleteceklerini, çok güçleneceklerini öğrenirler. 

Müjde niteliğindeki rüyalarda en çok çocuk müjdesi verilir. Bütün türlerde, uzun bir 

süre çocuksuz olan ailelere veya doğacak çocuğun hükümdar olacağı ailelere çocuk 

sahibi olacaklarının müjdesi verilir. Çocuksuzluk en çok saray ve çevresindeki 

yönetici sınıfın sorunudur. Doğacak çocuk, türdeki olayın asıl kahramanı olacaktır. 
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SavaĢta galip gelme veya fetih haberi önemli müjdelerdendir. Türlerdeki 

kahramanlar veya yakınları esir düĢtüklerinde gördükleri rüyalarda verilen müjdeyle 

kurtulacaklarını anlarlar.  

 Gelecekten haber veren rüyaların ikinci grubunda, karĢılaĢılacak bela ve 

tehlikeler bildirilir. Mitolojilerde bu türden rüyalara rastlanmaz. Destanlarda ise bu 

rüyaları, kahramanın karĢısındaki güçler ve kahramanın yakınları görür. Rüyalarında, 

kahramanla giriĢecekleri mücadeleden mağlubiyetle ayrılacaklarını öğrenen karĢı 

güçler, rüyaya aldırıĢ etmeden mücadeleye devam ederler. Bu rüyaları daha çok 

eĢleri veya kızları görür. EĢler ve kızlar, rüyalardaki belirtilerden hareketle 

mücadeleyi engellemeye çalıĢsalar da baĢaramazlar. Destanda kahramanın kendisi, 

annesi veya eĢi gördükleri rüyalarla bir tehlikenin olduğunu anlarlar. Kahramanlar, 

uyarıları dikkate alarak hazırlıklarını yaparlar. Bazı rüyalar ise tehlike 

gerçekleĢtikten sonra görülür. Örneğin kahraman esir düĢtükten sonra eĢi, rüyasında 

kocasının esir düĢtüğünü görür. 

 Anlatmaya bağlı eserlerde görülen rüyaların en temel ikinci iĢlevi, 

kahramanlara rehberlik etmektir. Masallarda 47, destanlarda 17, efsanelerde 12 ve 

hikâyelerde 8 rüyanın iĢlevi rehberlik etmektir. Mitolojilerde rüyanın bu iĢlevine 

rastlanmaz. KarĢılaĢılan zorlukların üstesinden gelebilmek, düĢmanları mağlup 

edebilmek, esaretten kurtulabilmek, olağanüstü özelliklere sahip olabilmek, 

tehlikelerin üstesinden gelebilmek, çocuk sahibi olabilmek, sevgiliye kavuĢabilmek, 

nasibi kazanabilmek, sağaltabilmek, hayvandan insana dönüĢebilmek, hayatta 

kalabilmek için kahramanlara rüyalarında yol gösterilir. Rüyalarda en çok zor 

durumda olan insanlara, karĢılaĢtıkları zorlukların üstesinden gelebilmeleri için yol 

gösterilir. Kahramanlar kendilerini bekleyen tehlikelerin hem varlığını hem de nasıl 

kurtulacaklarını gördükleri rüyalarda öğrenirler.  

 SavaĢta veya seferde olan destan kahramanlarına rüyalarında rehberlik 

edilerek galip gelmeleri sağlanır. Bu rüyalar en çok cihat ve fetih felsefesinin olduğu 

rüyalarda görülürler. Rüyalardaki rehberliklerle düĢmanlar, özellikle de kâfirler 

mağlup olurlar.  

 Çocuk sahibi olamayan ailelere rüyalarında rehberlik edilmesi, mitoloji hariç 

bütün türlerde yer alan önemli bir motiftir. Çocuk sahibi olabilmek için yapılan 

rehberliklerin merkezinde elma vardır. Rüyanın yol göstermesiyle doğan çocuklar, 
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ileride olayların etrafında döneceği kahramanlardır. Bu kahramana rüyasındaki 

yardımlar hayatı boyunca devam edecektir.    

 Nasibin kazanılabilmesi için rüyada yol göstermek önemli bir motiftir. Masal 

ve efsanelerdeki bu motifte, fakir olan kahramanlara yol gösterilir. Destan, hikâye ve 

masallarda sevgiliye ulaĢmak için seyahate çıkan kahramana, rüyasında rehberlik 

edilerek sevgiliyi bulmasına yardım edilir.  

 Masallarda üvey annelerinin zulmüne uğrayıp hayvana dönüĢen veya ölmesi 

için yılan çocuğu doğurtmaya giden çocukların mağduriyetleri, rüyalarında 

kendilerine yardım edilmesiyle engellenir. 

 Rüyasında yol gösterilenlere bakıldığında en çok ülkesi ve dini için mücadele 

edenlere ve çeĢitli nedenlerle mağdur olanlara rehberlik edilir. Kahramanların galip 

gelmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanır. Bu amaçla rüyaya en çok din 

uluları girer. Hz. Muhammet, Hz. Ali veya Battal Gazi gibi destan kahramanları en 

çok yol gösteren kiĢilerdir. Bunların dıĢında, Hızır, pirler, veliler en çok yol 

gösterenlerdir. 

 AĢk rüyaları, destan, hikâye ve masallarda görülen önemli rüyalardandır. 

Toplam 52 (%12) rüya aĢkla ilgilidir. Hikâyelerde 33, destanlarda 11, masallarda 8 

rüyanın iĢlevi, kahramanları tek taraflı veya birbirine âĢık etmektir. Mitoloji ve 

efsanelerde rüyaların bu iĢlevine rastlanmaz. 

 51 (%12) rüyanın iĢlevi insanları uyarmaktır. Efsanelerde 27, destanlarda 8, 

masallarda 9 ve hikâyelerde 7 rüyanın iĢlevi bu yöndedir. Kutsalı rahatsız edenler, 

verdikleri sözleri tutmayanlar, adaklarını yerine getirmeyenler, âĢıkları ayırmaya 

çalıĢanlar, vasiyete uymayanlar rüyalarında uyarılırlar. Mitolojilerde rüyaların bu 

iĢlevine rastlanmaz. 

 Türk efsanelerinde yer alan 36 (%8) rüyanın iĢlevi mekânların ve çeĢitli 

yapıların inĢasıyla ilgilidir. Sadece efsanelerde yer alan rüyanın bu iĢlevinde, din 

uluları rüyaya girerek türbe, yatır, mezar, ibadethane, pınar, kuyu, köprü, ev inĢasını 

isterler. Ġnsanlar rüyadaki isteği dikkate alarak bu yapıları inĢa ederler. Bazı 

efsanelerde ise din ulusunu rüyasında gören insanlar çok etkilendiklerinden ve 

duydukları saygıdan din ulusuna, türbe, yatır veya mezar gibi bir yapı inĢa ederler. 

 Efsane, destan veya masallarda hasta veya engelli olan kahramanlar 

rüyalarında sağaltılırlar. Destanlarda sağaltmayı Hz. Muhammet yapar. Sağalttığı 
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kiĢiler ise din uğruna mücadele eden kahramanlar veya onların anneleridir. 18 (%4) 

rüyanın iĢlevi sağaltmaktır. Efsanelerde ve masallarda yediĢer, destanlarda 4 rüyanın 

iĢlevi hastalıkları sağaltmaktır. SavaĢ sırasındaki yaralanmalar, kör göz, kellik, kalp 

rahatsızlığı, felç sağaltılan rahatsızlıklardır. Mitoloji ve hikâyelerde rüyanın bu 

iĢlevine rastlanmaz.  

 18 (%4) rüyanın iĢlevi hükümdarın veya din ulularının kutsallığını ve 

ulviliğini belirtmektir. Mitolojilerde yer alan 9 rüyada hükümdarların, efsanelerde 

yer alan 9 rüyada ise din ulularının kutsallığı ve ulviliği belirtilir. Mitolojilerdeki bu 

rüyalarda kültür tarihi açısından önemli bazı simgeler yer alır. Rüyadan sonra halkın 

gözünde yöneticinin kutsallığı artar. 

 Sonrasında din değiĢtirilen rüyaların olduğu destanlarda, Hz. Muhammet, 

rüyaya girerek insanların din değiĢtirmelerini ister. Din değiĢtirmeler, Hristiyanlıktan 

Müslümanlığa doğru olur. Musevilikten geçiĢ yoktur. Din değiĢtirenlerin bazıları 

Hristiyan din adamlarıdır. Yine bu motife yakın olarak 12 rüyada, Hz. Muhammet ve 

diğer din uluları rüyaya girerek bazı emirler verir ve isteklerde bulunurlar. Bu motif 

de sadece Türk destanlarında yar alır. 12 (%3) rüyanın iĢlevi, sonucunda din 

değiĢtirilmesidir. 

 Coğrafi yerlerle ilgili efsanelerde, bazı yerlerin oluĢumunda rüyanın rolünden 

bahsedilir. Sadece efsanelerde yer alan bu rüyalar, dağlar, tepeler, mağaralar, 

nehirler, pınarlar, kaplıcalar gibi coğrafi mekânların oluĢumunda, bulunmalarında, 

adlandırılmalarında yol gösterici veya ilham kaynağı olurlar. Bu Ģekilde oluĢan veya 

adlandırılan 10 (%2) mekân tespit edilmiĢtir.  

 Sadece mitoloji ve destanlarda yer alan 8 (%2) rüyanın iĢlevi, hükümdarın 

topraklarını geniĢletme ülküsünü göstermesidir. Mitolojide 8, destanlarda 1 rüyada 

yer alan bu iĢlevde, hükümdar çeĢitli simgelerin olduğu rüyayı yorumlattıktan sonra 

topraklarının geniĢleyeceğini öğrenir. Destandaki örnekte rüyayı Oğuz Kağan‘ın 

veziri Uluğ Türük görür.  

 Halk hikâyelerinin bazılarında, kahramanların adının konması veya mahlas 

almalarında gördükleri rüyalar etkilidir. Halk hikâyelerinde bu iĢlevin olduğu 5 (%1) 

rüya tespit edilmiĢtir. 

 Din ulularıyla ilgili 4 (%1) menkıbede rüyanın iĢlevi, din ulularının keramet 

göstermesidir. Bu rüyalar, sadece efsanelerde görülür. Din ulusu rüyaya girerek 
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ulviliğini gösterir. 

 Masaldaki 3 (%1) rüyayı hayvanlar görür. Bu rüyalarda, hayvanlar bir 

tehlikenin varlığından haberdar olurlar. Bir masalda, tilki, gerçeği öğrenebilmek için 

rüyaya yatar. 

 Efsanelerdeki 3 rüyanın iĢlevi rüya sonrasında Ģehir ve köylerin kurulmasıdır. 

Mitolojilerde geçen 3 rüyanın iĢlevi ise Ģaman adayının eğitimi tamamlayarak Ģaman 

olmasını sağlayan rüyalardır.  

 Yukarıda verilen iĢlevler, Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir. Bu 

iĢlevler, türlerde görülen rüyaların fonksiyonlarını göstermektedir. En az iĢlevler 

kadar önemli bir konuda, rüyaları kimlerin gördüğüdür. AĢağıdaki grafikte rüyaları 

görenler oranlarıyla verilmiĢtir. 
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 Grafik 35: Türk Kültüründe Rüyaları Görenler
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 Türk kültüründe yer alan rüyalara bakıldığında, rüyaları en fazla sıradan 

olarak kabul edilenler görür. 433 rüya içerisinde sıradan olanların oranı 114 

(%26)‘tür. Sıradan olarak kabul edilen insanların en önemli ortak noktaları, sosyal 

sınıfın alt tabakasında olmalarıdır. Sıradan olarak kabul edilen insanlar en çok 

efsanelerde rüya görürler. Efsanede 59 rüyayı, destanda 21 rüyayı, hikâyede 17 

rüyayı, masalda 16 rüyayı sıradan insanlar görür. Efsanelerde mekânların inĢası, din 

ulularının ikazları ile ilgili rüyaları sıradan insanlar görür. Destanlarda sıradan 

insanlar, kahramana yardım edilmesi gerektiğiyle ilgili rüyalar görürler.  

 85 (%20) rüyayı, hükümdar, padiĢah, han, Ģah, ağa; vali ve kaymakam gibi 

yöneticiler görür. Bu grubun gördüğü rüyaların dağılımı efsane ve masalda 26, 

destanda 13, hikâyede 12 ve mitolojide 8 rüyadır. 48 (%11) rüyayı ise bu 

kahramanların ailesi, akrabaları ve arkadaĢları görür. Bu rüyalarda destan ve 

hikâyelerde yer alırlar. Kahramanın akrabaları gördükleri rüyalarla kahraman 

hakkında bilgi sahibi olurlar. Özellikle kahramanlar zor durumda kaldıklarında, 

akraba ve arkadaĢları gördükleri rüyalarla durumdan haberdar olup yardım ederler. 

Bu iki gruptakiler üst sınıfı oluĢturmaktadır. Gördükleri rüyalar çeĢitlilik gösterir. 

Güçleneceklerini gördükleri rüyaların yanında baĢlarına bir belanın geleceğini 

öğrendikleri rüyalar da görürler. Bazı rüyalar, kendilerine bir ders mahiyetindedir.  

 Türlerde kahramanların gördüğü rüya sayısı 49 (%11)‘dur. Kahramanlar, 

halkları ve dinleri için savaĢan kiĢilerdir. Kahramanların gördükleri rüyaların tümü 

destanlarda yer alırlar. Destan kahramanları gördükleri rüyalarda gelecek ve 

kendilerini bekleyen tehlikeler hakkında bilgi sahibi olurlar. Zor durumda 

kaldıklarında din uluları rüyalarına girerek onlara yol gösterir. Ġslamiyet sonrası 

destanlarda, kahramanların gördükleri rüyalar onları korumaya yöneliktir. Bu 

kahramanların özellikleri, destanın dönemine göre değiĢir.  Oğuz Kağan ile Battal 

Gazi‘nin özellikleri birbirinden farklıdır.  

 45 (%10) rüyayı hükümdar, Ģah ve padiĢahların aileleri görür. Bu kesiminin 

kızları rüyalarında, babalarının giriĢtiği mücadelelerden mağlup ayrılacaklarını 

görürler. Babalarını uyarsalar da, durum değiĢmez. Kızlar, bazı rüyalarında 

babalarının ileride kendilerine hizmet ettiklerini görürler. Bu rüya üzerine de 

genellikle cezalandırılırlar. Bir kehanet içeren bu rüyalar da genelde gerçekleĢir. 

Erkek çocuklarının gördükleri rüyalar, genelde babalarının sıkıntılarıyla ilgilidir. 



112 

 

 24 (%6) rüyayı fakir olan insanlar görür. Daha çok masalda olan bu rüyalarda 

fakir olan insanların maddi ve manevi açıdan nasiplendirilmeleri ve 

mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanır. Sosyal sınıfın alt tabakasında olan bu 

insanların, rüya görmelerinin bir nedeni de haksızlığa uğramalarıdır. Rüyalar, bu 

haksızlığın önüne geçerek bu insanla korunur. 

 Menkıbelerde bazı rüyaları âlimler, veliler, hocalar görür. Rüyayı gören 

âlimler, veliler devirlerindeki din ulularının ulviliğini bu rüyalarda öğrenirler. Bu 

grubun rüyasına genellikle Hz. Muhammet ve Dört Halife girer. 

 Askerlerin gördüğü rüyaların tümü efsanelerde görülür. Kutsalın mezarı 

üzerinde dinlenen, mezarı açan, etrafını düzenleyen askerler, kutsalı rahatsız 

ettiklerinden rüyalarında uyarılırlar.  

 Türlerde hayvanların gördüğü rüya sayısı 7 (%2)‘dir. Bu rüyaların üçü 

masallarda yer alır. Ayı, tilki ve ejderha masallarda rüyayı gören hayvanlardır. 

Masalda, tilki rüyaya istihareye yatarak gelecek hakkında bilgi sahibi olmaya çalıĢır. 

Geri kalan 4 rüya ise destanlarda yer alır. Bu rüyaların birini bir avcıyla amansız 

mücadeleye giren Sur Eçki adlı bir keçi görür. Rüyada avcının yaklaĢmakta 

olduğunu görür. 3 rüyayı ise atlar görür. Ġki destanda atlar, gördükleri rüyalarla 

sahiplerinin tehlikede olduğunu öğrenirler. Bir rüyada ise çiftlikten kaçan bir at, 

gördüğü rüyayla sahibinin onu bulmak üzere olduğunu öğrenir.  

 7 (%2) rüyayı velileri anneleri görür. Anneler gördükleri rüyalarla 

çocuklarının geleceği hakkında bilgi sahibi olurlar. 5 (%1) rüyayı zenginler görür. 

Masal ve efsanelerde yer alan bu rüyalarda uyarı nitelikli rüyalar yer alır. Örneğin 

zengin bir adam bir tehlikenin kendisini beklediğini görür. Zengin bir kadın da, 

rüyasında bir türbenin maddi yardıma ihtiyacı olduğunu görür. 

 4 (%1) rüyayı çobanlar görür. Rüyaların biri Salur Kazan‘ın evinin 

yağmalanması hikâyesinde, çobanın gördüğü ve bir tehlikeyi haber veren rüyadır. Bir 

rüya ise efsanede yer alır. Hayvanları kutsalı rahatsız eden Çoban, rüyasında uyarılır. 

Bir rüya hikâyede yer alır. Bir çobanın bade içerek kıza âĢık olması anlatılır. Bir rüya 

da masalda geçen ve çobanın nasiplendirildiği örnektir. 

 Rüyaların, türlerarası hazırlık aĢamalarına bakıldığında, mitolojilerde geçen 

rüyaların hazırlık aĢamaları yoktur. AĢağıdaki grafikte rüyaların hazırlık aĢamaları 

oranlarıyla verilmiĢtir. 
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Grafik 36: Türlerarası Rüyaların Hazırlık AĢamaları 
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 Mitoloji, destan, hikâye, masal ve efsanede tespit edilen 433 rüyanın 

292‘sinde rüyanın hazırlık aĢaması vardır. 141 rüyanın hazırlık aĢaması yoktur. 

Mitolojilerde rüyaların hazırlık aĢamaları belli değildir. Hazırlık aĢaması olmayan 

rüyalar, türlerdeki olayların hareket noktasıdır. Olay, baĢta görülen rüyanın içeriğine 

göre Ģekillenir. Rüya, türün en baĢında görüldüğünden hazırlık aĢamaları yoktur.  

 Rüyaların hazırlık aĢamalarıyla ilgili grafiğe bakıldığında, rüyaların hazırlık 

durumları, yardıma ihtiyaç duyma teması etrafında yoğunlaĢır. Zor durumda olma, 

savaĢ veya seferde olma, çocuksuz olma, fakir olma, esir düĢme, hasta veya yaralı 

olma, haksızlığa uğrama, hor görülme, kuĢa dönüĢtürülme, ihanete uğrama yardım 

gerektiren durumlardır. Bu bakımdan yardıma ihtiyaç hissedenlere, rüyalarında 

yardım edilir. 292 rüyanın 183 (%62)‘ünde rüyanın hazırlık aĢaması genel olarak 

yardıma ihtiyaç duymadır. 

 Türk kültürüne ait ürünlerde, kahramanların rüya görmelerinin en önemli 

nedeni zor durumda olmalarıdır. Rüyaların bu hazırlık aĢamaları en çok destanlarda 

ve masallarda görülür. Dağılıma bakılacak olursa, hazırlık aĢaması ―Zor Durumda 

Olma‖ olan 51 rüyanın 18‘i destanlarda, 16 ‗sı masallarda, 10‘u hikâyelerde ve 7‘si 

efsanelerde görülür.  Doğumundan itibaren din ulularının koruması altında olan 

kahramanlar, rüyalardaki yol göstermelerle karĢılaĢtıkları zorlukların üstesinden 

gelirler. Kahramanların karĢılaĢtıkları zorlukların baĢında karĢılaĢılan engelleri 

aĢamama, sevgiliyi bulamama, düĢmanların saldırıları karĢısında çaresiz kalma, 

sevgiliye kavuĢamama ve kaçırılan çocuklarını bulamama gelir. Benzer durumlarla 

beraber 292 rüyanın 51 (%17) kahraman zor durumda olduğu için rüya görür. Bu 

rüyaların tümünden sonra, rüyadaki yol göstermeleri dikkate alan kahramanlar, 

hedeflerine ulaĢırlar. 

 Türk efsanelerinde, insanların rüya görmelerinin en önemli nedeni çeĢitli 

Ģekillerde kutsalı rahatsız etmeleridir. Din ulularının yattığı, türbe, yatır, mezar gibi 

mekânları yıkmaya çalıĢan, yerlerini değiĢtirmeye çalıĢan, üstlerini örtmeye çalıĢan, 

mekânların eĢyalarına zarar veren veya Ģahsi iĢlerinde kullanmak için götüren, 

mekânların çevresinde hayvan otlatan, uyuyan, mekânlarda uygunsuz davranan 

insanlar, kutsalı yattığı yerde rahatsız ettiklerinden rüya görürler. Rüyadan sonra 

mekân sahibi din ulusunun uyarılarını dikkate almayanlar cezalandırılır. Uyarıyı 

dikkate alanların dinî mekânlara duydukları saygı artar. Hazırlık aĢaması olan 292 
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rüyanın 38 (%13)‘inde hazırlık aĢaması kutsalı yukarıda sayılan Ģekillerde rahatsız 

etmektir. Bu rüyaları tümü, bir inancın olduğu efsanelerde görülürler.  

 SavaĢta veya seferde olan kahramanlara, giriĢtikleri bu mücadelelerden galip 

olarak ayrılabilmeleri için, rüyalarında yardım edilir. 36 rüyanın 22‘si destanlarda, 

14‘ü efsanelerde görülür. Mitoloji, hikâye ve masallarda, rüyaların bu hazırlık 

aĢamaları yer almaz. Rüyanın bu hazırlık aĢaması Ġslamiyet sonrası Türk 

destanlarında daha çok görülür. Bu destanlar, cihat ve fetih düĢüncesinin olduğu 

destanlarda yer alırlar. SavaĢta veya seferde olan Müseyyeb Gazi, Eba Müslim, 

Battal Gazi, DaniĢment Gazi, Sarı Saltuk gördükleri rüyalarla Hz. Muhammet‘in ve 

diğer din ulularının yardımlarını alırlar. Efsanelerde ise tarihî Ģahsiyetlerin gördükleri 

rüyaların hazırlık aĢamaları, savaĢta veya seferde olmalarıdır. Rüyalardan sonra, 

rüyada bildirilenler gerçekleĢir ve yol göstermelere riayet eden kahramanlar 

mücadelelerden galip ayrılırlar. SavaĢta veya seferde olma 36 (%12) rüyanın hazırlık 

aĢamasıdır. 

 Çocuksuzluk birçok türde ortak olan en önemli motiflerdendir. Çocukları 

olmayan kahramanlar ve aileleri, rüyaların müjdelemesiyle çocuk sahibi olacaklarını 

öğrenirler veya rüyaların yol göstermesiyle çocuk sahibi olabilmenin yolunu 

öğrenirler. Rüyanın rehberliğiyle doğacak çocuk, ileride kahraman olacak kiĢidir. 

Rüya yoluyla müjdelenmesi veya rüya yoluyla doğumunun gerçekleĢmesi, 

kahramanın bütün hayatı etrafında yaĢanacak olağanüstülüklerin ilkidir. 

Çocuksuzluğun, hazırlık aĢaması olduğu rüya sayısı 28 (%10)‘dir. 11 hikâyede, 7 

destanda, 6 masalda ve 4 efsanede rüyanın hazırlık aĢaması çocuksuzluktur. 

Çocuksuzluk motifi en çok hikâyelerde görülür. Olağanüstü Ģekilde doğan çocuk, aĢk 

hikâyesinin kahramanı olacaktır. Görülen 28 rüyanın tümünde, rüyadan sonra 

insanlar çocuk sahibi olurlar. 

 Fakir olma masallarda ve efsanelerde görülen rüyaların önemli hazırlık 

aĢamalarındandır. Sıradan, fakir insanların kahraman olduğu türler, masallar, 

efsaneler ve az da olsa hikâyelerdir. Mitolojiler ve destanlar yönetici sınıfının, üst 

sınıfın hayatını ve kahramanlıklarını anlatır. Bu yüzden fakirliğin hazırlık aĢaması 

olduğu türler masallar ve efsanelerdir. Mitoloji, destan ve hikâyelerde rüyaların bu 

hazırlık aĢaması yer almaz. Fakir olan masal kahramanı, gördüğü rüyalarla maddi ve 

manevi yönden nasiplendirilir ve zorlukların üstesinden gelmesi sağlanır. 292 
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rüyanın 19 (%7)‘unun hazırlık aĢaması belirtildiği gibi fakir olmaktır. Bu rüyaların 

15‘i masallarda, 4‘ü efsanelerde görülür. 

 GiriĢtiği mücadelelerde esir düĢen kahramanlar, gördükleri rüyalarla esaretten 

kurtulacaklarının müjdesini alırlar veya esaretten kurtulmanın yolunu öğrenirler. 

Rüyaların bu türdeki hazırlık aĢamaları, en çok Ġslamiyet sonrası Türk destanlarında 

yer alır. Kâfilerin elinde esir düĢen Gaziler veya arkadaĢları gördükleri rüyalarla 

esaretten kurtulacaklarını veya nasıl kurtulabileceklerini görürler. Hikâyelerde de 

sevgiliyi bulmaya giden kahraman, seyahatinde esir düĢünce rüya görür. Esir düĢme 

toplam 18 (%6) rüyanın hazırlık aĢamasıdır. Bu rüyaların 12‘si destanlarda, 3‘ü 

masallarda, 2‘si hikâyelerde ve biri efsanelerde görülür. Bu rüyalardan sonra, rüyada 

bildirildiği gibi kahramanlar esaretten kurtulurlar.  

 Bütün türlerde, kahramanların ettikleri dualara rüyalarında cevap verilir. 

Kahramanların ettikleri dualar, görecekleri rüyaların hazırlık aĢamalarıdır. En çok 

hikâyede yer alan bu motifte, âĢıklar saz Ģairi olabilmek ve çektikleri eziyetlerin 

bitmesi için dua ederler. Bu dualardan sonra kahramanlar rüya görürler. Masallarda 

ve efsanelerde de kahramanlar benzer sebeplerden ettikleri dualara, rüyalarında 

cevap alırlar. Rüyadan sonra, kahramanın duasındaki dileği gerçekleĢir. 292 rüyanın 

16 (%5)‘sında rüyanın hazırlık aĢaması bu Ģeklilerde edilen dualardır. Bu hazırlık 

aĢaması 7 hikâyede, 4 masalda, 3 destanda ve 2 efsanede yer alır. 

 GiriĢtiği mücadelelerde yaralanan, uğradığı zulümle gözlerine mil çekilen, 

doğuĢtan kör veya kel olan, farklı hastalıkları olan kahramanların bu durumları, 

görecekleri rüyaların hazırlık aĢamalarıdır. Rüyalardan sonra, bütün hastalıklar ve 

yaralar din uluları tarafından sağaltılır. En çok kör göz sağaltılır. 16 (%5) rüyanın 

hazırlık aĢaması, ifade edildiği gibi hasta veya yaralı olmadır. 16 rüyanın 7‘si 

efsanelerde, 5‘i masallarda ve 4‘ü destanlarda yer alır. Mitoloji ve hikâyelerde, 

rüyaların bu hazırlık aĢamaları yer almaz.  

 Türk destanlarında, yaklaĢan tehlikeye karĢı hazırlıksız olan kahraman, 

gördüğü rüyayla uyarılır. Tehlikenin farkında olmaması göreceği rüyanın hazırlık 

aĢamasıdır. Sadece destanlarda yer alan rüyaların bu hazırlık aĢamasıyla, 

kahramanlar düĢman saldırısını haber alırlar. 11 (%4) destanda görülen bu motifle, 

rüyadan sonra kahramanlar gerekli tedbirleri alırlar.  
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 Ġnsanların, adaklarını veya verdikleri sözleri yerine getirmeyi unutmaları, 

görecekleri rüyaların hazırlık aĢamalarıdır. Sadece masallarda yer alan rüyaların bu 

hazırlık aĢamalarında adaklar, genelde çocuk sahibi olmakla ilgilidir. Çocuk sahibi 

olduğunda çeĢmelerden yağ ve bal akıtma adağında bulunan veya çocuklarından 

birini yaĢlı adama vermeyi kabul eden insanlar bu adaklarını unutunca rüyalarında 

uyarılırlar. Kızlarına verdiği sözü unutan babalar veya babasının vasiyetini unutan 

çocuklar da rüyalarında uyarılırlar. 10 (%3) masaldaki bu rüyalardan sonra, 

kahramanlar adaklarını ve verdikleri sözleri hatırlar ve yerine getirmeye çalıĢırlar.   

 Sevgiliyi gören ve ona âĢık olan kahramanlar, aynı gece bir rüya görürler. 

AĢkları, görecekleri rüyaların hazırlık aĢamasıdır. 4‘ü destanda, 4‘ü hikâyede olan 

rüyanın bu hazırlık aĢamasıyla görülen rüyadan sonra kahraman sevgiliyi bulmak 

için seyahate çıkar.  

 Türk masallarında, üvey annelerinin haksızlıklarına uğrayan çocuklar, 

gördükleri rüyalarla koruma altına alınırlar. Özellikle yılan çocuk motifinde, yılan 

çocuk kendisini doğurtmaya veya kendisiyle evlenmeye gelen herkesi öldürür. Üvey 

anneler, üvey kızlarından kurtulabilmek için, onları yılan çocukları doğurtmaya veya 

yılan çocukla evlendirmeye gönderirler. Kızlar, rüyalarında öz annelerini görürler. 

Öz anneleri, kızların bu beladan kurtulmaları için onlara yol gösterirler. Kızlar, 

rüyadan sonra denileni yapınca, ölümden kurtulur ve yakıĢıklı birer oğlana dönen 

yılanlarla evlenip mesut olurlar. Rüya, haksızlığa uğrayan kiĢilerin koruma altına 

alınmaları için birer araçtır. Rüya aracılığıyla, haksızlığa uğrayan kiĢilerin talihleri 

döner. Haksızlığa uğramanın rüyanın hazırlık aĢaması olduğu rüyalar hikâyelerde de 

yer alır. Babasının eziyetlerine, arkadaĢlarının kötü davranıĢlarına maruz kalan 

kahraman, rüyasında sanatçı kimliğe kavuĢur. Böylelikle haksızlığa uğrayan hikâye 

kahramanının, rüya aracılığıyla talihi değiĢir. 4‘ü masalda, 3‘ü de hikâyede olmak 

üzere 7 (%2) rüyanın hazırlık aĢaması, haksızlığa uğramadır. Masallarda yer alan 3 

(%1) rüyanın hazırlık aĢaması da, yine üvey annelerin zulmüyle çocukların kuĢa 

veya geyiğe dönüĢtürülmüĢ olmasıdır. Çocukların ablaları gördüğü rüyalarla 

kardeĢlerini kurtarmanın yolunu öğrenirler. 

  Benzer özellikler hor görülen insanların anlatıldığı masallarda da yer alırlar. 

Kellikleri veya diğer özellikleri yüzünden kahramanların hor görülmeleri, görecekleri 

rüyaların hazırlık aĢmalarıdır. Bu durum 3 (%1) masalda yaĢanır. 
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 Halk hikâyelerinde, anne ve babasına saygısızlık yapmayan, dürüst olan, 

ibadetlerine dikkat eden kahramanlar, gördükleri rüyalarla ödüllendirilirler. 

Gördükleri rüyalarla sanatçı kimliğe sahip olurlar ve bir kıza âĢık olurlar. 4 (%1) 

rüyanın hazırlık aĢaması, bu durumdaki âĢıkların ödüllendirilmesidir.  

 Masal ve efsanelerde, gelecek hakkında bilgi sahibi olmak isteyen 

kahramanların rüyalara yatması, hazırlık aĢamalarını oluĢturur. Rüyadan sonra, 

rüyada bildirilen kehanete uygun olarak önlemlerini alırlar. Rüyaya yatmanın 

masallarda olan bir örneğinde, rüyaya yatan bir tilkidir. 3‘ü masallarda, biri 

efsanelerde olmak üzere 4 (%1) rüyanın hazırlık aĢaması rüyaya yatmadır.  

 Menkıbelerde, velinin ulviliğini inkâr eden veya veliler hakkında yanılgı 

içerisinde olanlar gördükleri rüyalarla uyarılırlar. Özellikle Mevlânâ hakkında yanılgı 

içerisinde olanlar, rüyalarında Hz. Muhammet‘in Mevlânâ‘yı övdüğünü ve sağ 

tarafına oturttuğunu görünce hatalarını anlarlar. Rüyadan hemen sonra, insanların 

rüya gördüklerinden haberdar olan Mevlânâ, rüya görenleri ziyaret ederler. 4 (%1) 

rüyanın hazırlık aĢaması, veliyi inkâr etmektir.    

 Ġslamiyet sonrasında, cihat ve fetih düĢüncesine dayalı Türk destanlarında, 

kahramanlar, görevlerini devredecekleri haleflerini gördükleri rüyalarda öğrenirler. 

Görevlerini haleflerine devredecek olmaları, görecekleri rüyaların hazırlık 

aĢamalarıdır. Bu rüyalar aynı zamanda gelecek kahramanı müjdeleme 

niteliğindedirler. 3 (%1) rüyanın hazırlık aĢaması, görevi devretmedir. 

  Türk destanlarında, kahramanların ihanete uğramaları, görecekleri rüyaların 

hazırlık aĢamalarıdır. Destan kahramanları, rüyalarında tehlikenin varlığını 

öğrendikten sonra, önlemlerini alırlar. Destanlarda, kahramanların ihanete uğramaları 

2 (%1) rüyanın hazırlık aĢamalarıdır. 

 Mekânlarla ilgili anlatılan efsanelerde, dinî mekânın temizliğini yapmayanlar 

gördükleri rüyalarla uyarılırlar. Rüyadan sonra, uyarıyı dikkate alarak mekânların 

bakımını yaparlar. 2 (%1) efsanede, dinî mekânların bakımsız bırakılmaları, 

görülecek rüyaların hazırlık aĢamalarıdır. 

 Efsane ve masallarda kibirli olma, görülecek rüyaların hazırlık aĢamalarıdır. 

Hikâyede kibrinden kimseyi beğenmeyen âĢık, gördüğü rüya ile bir kıza âĢık olur. 

Masalda da kibirli olan adam rüyasında uyarılır. Kibirli olma, biri hikâyede biri 

masalda 2(%1) rüyanın hazırlık aĢamasıdır.  
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 Beyazid-i Bestami, Allah‘a sorduğu sorunun cevabını, rüyasında Allah‘tan 

alır. Allah‘a soru sorması, göreceği rüyanın hazırlığıdır. Türbe içerisinde yanlıĢ 

uygulamalarda bulunan insanlar, rüyalarında uyarılırlar. 1 (%1) rüyanın hazırlık 

aĢaması bu Ģekilde, türbede uygunsuz hareket etmektir. 1 (%1) rüyanın hazırlık 

aĢaması, sevgiliyi kardeĢ zannetmektir. Bir halk hikâyesinde kahraman, beraber 

büyüdüğü kızı kardeĢi zannettiği için rüya görür. Rüyada, kızın, kardeĢi olmadığını 

öğrenince kıza âĢık olur. Bir rüyanın hazırlık aĢaması ise Kuran okurken 

uyuyakalmaktır. Halk hikâyesinde Kuran okurken uyuya kalan kahraman, gördüğü 

rüyayla sanatçı kimliğe sahip olur ve bir kıza âĢık olur. 

 Türk kültürüne ait rüyalarda, rüyaların iĢlevlerinin yerine gelmesi, rüyalarda 

görülen karakterlere bağlıdır. Rüyalarda görülen karakterler aĢağıdaki grafikte 

oranlarıyla verilmiĢtir. 
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Grafik 37: Türk Kültüründe Rüyada Görülen Karakterler
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 Türk kültüründe anlatmaya bağlı türlerde tespit edilen 433 rüyanın 271‘inde 

rüyada bazı karakterler görülür. Rüyalarda görülen karakterler, rüyanın iĢlevinin 

gerçekleĢmesi için bazı roller üstlenirler. Örneğin, zor durumda olan kahramana 

rüyada yol göstermeyi bu karakterler üstlenir.  

 Yukarıdaki grafiğe bakıldığında Ġslamiyet‘in rüyalar üzerindeki etkisi 

görülmektedir. Rüyadaki karakterlerin çoğu din ulularıdır. Din ulularının bazıları 

bilinen kiĢilerken, bazılarının sadece dinî unvanları yer alır. Ġki grup halinde 

incelenecek olursa; Hz. Muhammet, Hızır, Hz. Ali, Dört Halife, Battal Gazi, Hacı 

BektaĢ, Mevlânâ, Allah, Sarı Saltuk, Abdülvehhab Gazi, Fatımatu‘z-Zehra, Hz. 

Âdem, Hz. Hasan ve Hüseyin, Meryem Ana rüyadaki bilinen karakterlerdir. Bilinen 

karakterler 271 rüyanın 99‘unda görülürler. Ġslamiyet öncesi oldukları için 

mitolojilerde ve dinî konulara yer vermedikleri için masallarda bu karakterlere 

rastlanmaz. Ġkinci gruptaki veli, pir, ihtiyar, dede, derviĢ, baba, kırklar, Ģehit, Ģeyh, 

Gavsul Gıyas hocalar sadece dinî unvanlarıyla rüyalarda yer alırlar. Dinî 

unvanlarıyla yer alanlar toplam 144 rüyada görülürler. Ġki grup toplanacak olursa 271 

rüyanın 143‘ünde rüyada görülen karakterler din ulularıdır. Rakamın bu kadar 

yüksek olması, Ġslamiyet‘in anlatmaya bağlı türlerin asli unsurlarından olduğunu 

gösterir. Geri kalan 28 rüyada ise sevgili, kahramanın ailesi, peri kızı, Arap, büyücü, 

hayvanlar, denizkızı, gök ruhu, Oğuz Kağan, Ģaman atası rüyada görülen 

karakterlerdir.  

 Rüyada en fazla Hz. Muhammet görülür. Destanlarda 40, efsanelerde 11 ve 

hikâyelerde 1 rüyada görülür. Ġslamiyet sonrası cihat ve fetih düĢüncesinin olduğu 

destanlarda Hz. Muhammet, kahramanın doğumunu müjdelemek, zor durumda kalan 

kahramana yol göstermek, sağaltmak, din değiĢtirtmek ve kahramanları birbirleriyle 

evlendirmek için 52 (%19) rüyaya girer. Hemra ile Hurlika hikâyesinde, âĢıkları 

rüyalarında evlendiren Hz. Muhammet‘in yanında Hz. Âdem de vardır. Yine 

peygamberlerden Hz. Ġsa‘nın görüldüğü bir rüyada, Hz. Ġsa, destan kahramanının 

silaha sahip olabilmesi için insanların rüyasına girer. Hz. Ġsa‘nın annesi Meryem 

Ana, Sümela manastırının yapımıyla ilgili olarak azizlerin rüyasına girer. 

 ġahıslar ve mekânlar hakkında anlatılan efsanelerde, özellikle din uluları ve 

dinî mekânlarla ilgili rüyalara veliler/erenler girer. Türbe, yatır ve mezarların 

inĢasında, onarımında, korunmasında velilerin girdiği rüyaların önemi büyüktür. 
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Veliler tespit edilen 32 (%12) rüyanın karakterleridir. Rüyadan sonra, velilerin 

söyledikleri dikkate alınır. 

 Halk hikâyelerinde, aĢk rüyalarının en önemli karakterleri pirlerdir. Pirlerin 

rüyaya girmesi ve bade içirmesiyle kahramanlar sanatçı kimliği kazanırlar ve âĢık 

olurlar. Farsça olan Pir kelimesinin kullanımı, halk hikâyelerinin daha çok Fars 

kültürüne yakın bölgelerde anlatıldığını gösterir. Hikâyelerdeki 17 ve destanlardaki 5 

rüyanın karakteri pirlerdir (%8). 

 Ġhtiyarlar hikâye, masal, efsane ve mitolojilerdeki rüyalarda görülen 

karakterlerdir. Rüyalarda, yol göstermek, akıl vermek, gelecek hakkında bilgi 

vermek, nasiplendirmek gibi iĢlevler üstlenirler. 21 (%8) rüyadaki karakter ihtiyar 

adamlar ve kadınlardır. Aynı iĢleve sahip olan dedeler 19 (%7), derviĢler (%6) ve 

babalar 10(%4) rüyanın karakterleridir. 

 Hızır, mitoloji dıĢındaki bütün türlerde yer alan rüyalarda görülürler. En çok 

halk hikâyelerinde görülürler. Hızır, hikâyede 9, efsanede 5, masalda 2 ve destanda 1 

rüyada görülür. Kahramanların doğumlarında ailelere yardım eder ve zor durumda 

olan kahramana yol gösterir. Çok uzak mesafeler, Hızır‘ın yardımıyla göz açıp 

kapayıncaya kadar alınır. 17 (%6) rüyada görülen karakter Hızır‘dır.       

  Hz. Ali ve Dört Halife, genelde Hz. Muhammet‘in görüldüğü rüyalarda, 

yanında yer alırlar. Hz. Ali, 5 destanda rüyaya girerek, kahramana yardım eder. Hz. 

Ali ve Dört Halife 11 rüyanın karakterleridir. Hz. Ali‘nin çocukları Hasan ve 

Hüseyin ise destanda rüyaya girerek Kerbela‘nın öcünün alınacağını müjdelerler.  

  Mezarlarında rahatsız edilen Ģehitler 7 rüyanın karakterleridir. ġehitler, 

rüyaya girerek insanları, rahatsız edilmemeleri için uyarırlar. Rüyayı dikkate alan 

insanlar, Ģehitler için bir yatır veya mezar yaptırırlar.  

 Battal Gazi, 3 (%1) rüyada haleflerine müjde verir ve yol gösterir. Hacı 

BektaĢ ve Mevlânâ‘nın görüldüğü üçer rüya, devrin insanları tarafından ulviliklerinin 

ve değerlerinin anlaĢılmasını sağlar. Sarı Saltuk ise efsanelerde insanların rüyasına 

girerek müjde verir ve yol gösterir. Rüyadan sonra Sarı Saltuk‘a türbe yapılır. 

Abdülvehhab Gazi, Melik Gazi‘nin rüyasına girerek, Allah‘ın, yağmurla bir kavmi 

yok edeceğini söyler. 

 Allah Beyazid-i Bestami ile ilgili rüyada, tanrı ise doğacak hükümdarın 

müjdelendiği rüyada görülür. 
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 Bir rüyada Hz. Muhammet‘in kızı Fatımatu‘z-Zehra, insanlara esaretten 

kurtulacaklarının müjdesini verir. Rüyadan sonra, kırk kız esaretten kurtulur. 7 (%3) 

rüyada Kırklar, 5 (%2) rüyada ġeyhler, 2 (%1) rüyada Gavsul Gıyas ve yine 2 rüyada 

hocalar görülen diğer dinî karakterlerdir. 

 Türk destanlarında ve masallarında kahramanlar. Bazı rüyalarında sevgiliyi 

görürler. Bu rüyaların bazıları aĢk ile ilgiliyken, bazıları ise sevgilinin tehlikeyi haber 

vermesiyle ilgilidir.  

 Masallarda dinî konulara yer verilmediğinden, Türk masallarındaki rüyalarda 

bir iki örnek dıĢında dinî karakterler görülmez. Bunun yerine masal dünyasına uygun 

karakterler rüyalarda görülürler. Peri kızları, denizkızları, büyücüler, melekler, 

hayvanlardan balıklar ve güvercinler rüyalarda görülen fantastik karakterlerdir. 

Toplamda 10 (%4) rüyada görülürler.  

 Ġslamiyet sonrası Oğuz Kağan destanında Oğuz Kağan, annesinin rüyasına 

girerek, Müslüman olmadığı için sütünü emmediğini söyler. Bunun üzerine annesi, 

Müslüman olur. Türk mitolojisinde yer alan bir rüyada, gök ruhu hükümdarın 

rüyasında görülür. Gök ruhu, hükümdarın güçleneceğine iĢarettir. Yine Türk 

mitolojisinde, Ģaman adayı eğitiminin bir parçası olan rüyasında, atasını görür. 

 Türk kültüründeki rüyalarda bazı simgeler kullanılır. Bu simgeler rüyanın 

içeriği ve iĢleviyle yakından ilgilidir. Mitoloji, destan, hikâye, masal ve efsanelerdeki 

rüyalarda geçen simgeler günümüze yaklaĢtıkça azalır. Simgeler en çok mitoloji ve 

destanlarda yer alırlar. Ġslamiyet sonrası, fetih ve cihat düĢüncesinin olduğu 

destanlarda simgeler, Ġslamiyet öncesi döneme ait destanlardakine göre daha azdır. 

Masallarda azalan simgelere efsanelerde çok az rastlanır. Mitolojik dönemde 

simgelerle rüyaların dili oluĢturulmaktadır. Bu dilin anlaĢılabilmesi için tabir 

edilmesi gerekir. Rüyalarda geçen simgelerin grafiği aĢağıda verilmiĢtir.  
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             Grafik 38: Türk Kültüründe Rüyalarda Görülen Simgeler 

 

 Rüyalarda en çok hayvanlar simge olarak kullanılır. Hayvan sembolleri, 

geçtikleri anlatı türüne göre faklı durumları ifade etmek için kullanılırlar. 

Mitolojilerde geçen hayvanların tümü, hükümdarın geleceği hakkında bilgi verirler. 

Mitolojilerde rüyada görülen inek, öküz ve koç doğumu müjdelenen çocuğun erkek 

olacağına ve ileride güçleneceğine iĢarettir. Mitolojide rüyada görülen tavĢan, 

hükümdarın on iki hayvanlı takvimin tavĢan yılında doğacağına iĢarettir. TavĢan yılı, 

bolluğun bereketin olacağı yıl olarak bilinir. Göktürklerle ilgili bir mitolojik metinde, 

hükümdar doğmadan önce annesi rüyasında boynuzlu bir balık görür. Boynuzlu 

balık, ileride doğacak çocuğa iĢarettir. Mitolojilerde kuĢlar simge olarak kullanılan 

diğer hayvanlardır. Bir metinde bir kadın rüyasında gökten inen ve ağaçkakana 

benzeyen bir kuĢun karnına girdiğini görür. Ağaçkakanın ongun olarak kabul edildiği 

kültürde, bu rüya ileride doğacak hükümdara iĢarettir. Mitolojilerde hayvanlar 7 

rüyada simge olarak kullanılırlar. 

 Türk destanlarında rüyada görülen hayvanlar, çoğunlukla tehlikelerin 

bildirildiği rüyalarda yer alırlar. Rüyada atın ayaklarını kırık görme, keçi avlama, 
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Ģahinin ölümü, talih kuĢunun uçması, fareler, çıyanlar, kuduz kurtlar, kara köpekler, 

kuzgunlar, tekeler tehlikeyi bildirmek için kullanılan simgelerdir. Bunun yanında 

ejderha, Simurg ve Anka kuĢları da rüyalarda görülen simgelerdir. Uygur destanında 

geçen Simurg ve Anka kuĢları, iki sevgiliye iĢaret etmektedir. Destanlardaki 

rüyalarda hayvanlar, 17 defa simge olarak kullanılırlar. 

 Türk masallarındaki rüyalarda hayvanlardan en çok balıklar simge olarak 

kullanılırlar. Rüyalarda görülen balıklar maddi nasibe iĢarettir. Genellikle kahramana 

balık alması veya tutması söylenir. Rüyaya uygun hareket eden masal kahramanları, 

balık sayesinde zenginleĢirler. Masallardaki rüyalarda görülen bir diğer hayvan 

kurbağadır. Kurbağayı, bir padiĢahın en küçük oğlu, rüyasında evleneceği kız olarak 

görür. Rüyadan bildirilen gerçekleĢir, ama rüyada görülen çirkin kurbağa aslında çok 

güzel bir kızdır. Masallarda kara kurt, kara talih olarak nitelendirilir. Masalda rüyayı 

bir ayı görür. Rüyasında gördüğü kara kurdun kara talih getireceğini söyler. Rüyadan 

sonra bulunan kurt öldürülür. Masallardaki rüyalarda, hayvanlar dört defa simge 

olarak kullanılırlar. 

 GüneĢ, Ay, yıldızlar, Yada taĢı, rüyalarda görülen göğe ait unsurlardır. Göğe 

ait unsurlar mitoloji destan ve masallarda görülürler. Bu simgeler mitoloji destan ve 

masallarda farklı anlamlar içerirler. Mitolojilerdeki rüyalarda GüneĢ, Ay ve yıldızlar 

güce ve hükümranlığa iĢarettir. Bu rüyayı hükümdarlar veya hükümdarların anne ve 

babaları görür.  Mitolojilerde GüneĢ 3 rüyada, Ay 3 rüyada, yıldızlar 2 rüyada ve 

Yada taĢı 1 rüyada görülür.  Mitolojilerdeki yada taĢı, gökten, Tanrının Türklere 

armağanıdır. Ülkesinde bulundurana güç verir. Uygur hükümdarı, rüyasında bir 

ihtiyarın kendisine yada taĢını verdiğini görür ve hemen ardından sefere çıkarak 

Balasagun Ģehrini kurar.  

 Destanlarda güneĢ, kahramanı yüceltmek için bir simge olarak kullanılır. 

Kahramanın yüzüne güneĢin doğması ileride güçleneceğine iĢarettir. Destanlardaki 4 

rüyada bu motif yer alır. 

 Masallarda da GüneĢ, Ay ve yıldızlar rüyalarda bir simge olarak kullanılırlar. 

Bu simgeler masallarda güce ve güzel kızlara iĢarettir. Masal kahramanın rüyasında 

sağında güneĢi solunda ayı görmesi aynı anda iki kızla evleneceğine iĢarettir. 

Masallarda GüneĢ 5, Ay 6 ve yıldızlar 5 rüyada simge olarak kullanılırlar.    

 Türk kültürüne ait rüyalarda en fazla kullanılan simgelerden biri badedir. 
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Bade sadece halk hikâyelerindeki rüyalarda yer alan bir simgedir. ÂĢığın, rüyasında 

bir din ulusunun veya sevgilinin elinden içtiği bade onu bir güzele âĢık ederken, aynı 

zamanda kendisine sanatçı kimlik kazandırır. 23 rüyada simge olarak kullanılan 

badeye, 11 rüyada ―Bade‖, 3 rüyada ―Kudret cemi‖, ikiĢer rüyada ―AĢk Ģarabı‖ ve 

―AĢk dolusu‖, birer rüyada ―Ab-ı hayat‖, ―Su‖, ―Hakikat badesi‖ ve ―ġerbet‖ 

adlandırmaları yapılır. Bir hikâyede âĢığa bir sıvı çeĢidi olarak kabul edilebilecek 

bade yerine bir meyve olan ―Nar‖ sunulur. Hikâyelerin tümünde bade rüyanın en 

önemli motifidir. 

 Hikâyelerde âĢığa sunulan ―bade‖ sanatçı kimliğe sahip olmanın ilk Ģartıdır. 

Motifin olağanüstülük merkezinde ―bade‖ vardır. ÂĢığa rüyada sunulan bade, 

rüyanın sanatçı kimliğe sahip olmak ve âĢık olmak iĢlevlerini yerine getirebilmesi 

için sunulan ve olağanüstülüğü mantığa uygun hâle getiren maddi bir unsurdur. 

 Bitkiler rüyalarda simge olarak kullanılırlar. En çok, ağaçlar simge olarak 

kullanılırlar. Mitolojideki 5 rüyada geçen ağaç, hükümdarın karnından çıkarak her 

tarafı kaplamaktadır. Bu rüya, hükümdarlara topraklarını geniĢleteceklerinin 

müjdesini verir. Destanlardaki rüyalarda görülen çınar ağacı da benzer iĢleve 

sahiptir. Destanlardaki rüyalarda en çok kavak ağacı simge olarak kullanılır. Kavak 

ağacının kökten sallanması bir tehlikeyi haber verir.     

 Elma, destan, halk hikâyesi ve masallarda rüyada görülen simgelerdendir. 

Genellikle çocuğu olmayan ailelerde, çocuğun müjdelendiği rüyaları karı ve koca 

görür. Türk halk anlatılarında muradı simgeleyen ve çocuksuz olan çiftlere din 

ulularının verdiği elma, genellikle eĢler tarafından yenir ve belli bir süre sonra çocuk 

dünyaya gelir. Bazı anlatılarda elmanın nasıl yenileceği rüyada anlatılır. Özellikle 

hikâye ve masallarda elmanın bu özelliği yer alır. Battal Gazi destanında, Battal 

Gazi‘nin rüyasında yediği elma, değiĢik dilleri konuĢabilme yeteneğine sahip 

olmasını sağlar. Elma, hikâyelerde 4, masallarda 2, destanlarda 2 rüyada simge 

olarak görülür. Bitkiler 17(%12) rüyada simge olarak görülürler. 

 Türk kültüründe rüyalarda görülen nesnelerle ilgili simgelerin birbirinden 

farklı iĢlevleri vardır. Kutadgu Bilig‘de OdgurmıĢ rüyasında bir merdivenden 

çıktığını görür. ÖğdülmiĢ, bu rüyanın yükselmenin iĢareti olduğunu söyler.  

 Türklerde altın hükümdarlık simgesi olarak kabul edilir. Birçok anlatıda gücü 

ve hükümranlığı ifade eder. Altun Yaruk‘ta, Uygurlardan bir kiĢinin gördüğü rüyada 
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Altın bir davul gördüğü anlatılır. Altın davul, Burkanların kutsallığının iĢareti olarak 

kullanılmıĢtır. Altın Oğuz Kağan destanında, Uluğ Türük‘ün rüyasında da geçer. 

Uluğ Türük, rüyasında altın bir yay ve üç gümüĢ ok gördüğünü söyler. Oğuz Kağan, 

topraklarını oğulları arasında paylaĢtırırken altın yayı bulan üç kardeĢi, altının Türk 

kültüründeki özelliklerinden dolayı hükümdar olarak seçer. Bu paylaĢımdan sonra 

sürekli ileriye doğru hareket eden Oğuz‘un oğullarının gerçekleĢtirecekleri ideal ve 

gelecek fikri cihanın ele geçirilmesidir 

 Halk hikâyelerinde, kahramanın gördüğü rüyada kendisine içirilen bade, 

bazen altın veya gümüĢ taslarda sunulur. Kahraman uyandığında tası yanı baĢında 

bulur. Bu motif iki hikâyede yer alır. Altın ve gümüĢ masallarda örülen rüyalarda da 

simge olarak kullanılır. Bir hükümdar rüyasında altın, gümüĢ ve bakır görür. Bu rüya 

kendi çağının altın çağ, ondan sonra ise giderek kötüye gidileceğini ve gümüĢ ve 

bakır döneminin yaĢanacağı anlamına gelir.   

 Demir eğe, destanda bir erkek çocuğun dünyaya geleceği anlamına gelir. 

Kılıç ve ĢiĢ destanlarda tehlikeyi bildiren nesnelerdir. Silahını ele almak veya kılıcını 

bilemek, ĢiĢlere et dizmek tehlikenin habercisidir. 

 Hz. Süleyman‘ın yüzüğü masaldaki bir rüyada görülür. Yüzüğün içindeki 

fotoğrafı gören kahraman, kıza âĢık olur. Bir masaldaki rüyada görülen pilav, 

bereketin sembolü olarak kullanılmıĢtır. Mitoloji, destan, hikâye ve masallardaki bu 

simgeler 11 (%8) rüyada geçer. 

 Doğal afetler destanlarda 9 (%7) defa ve genellikle tehlikeyi bildirmek için 

kullanılmıĢtır. Rüyada görülen denizin çalkalanması, seller, yıldırımlar, gök 

gürlemeleri, devrilen dağlar, fırtınalar, kara bulutlar ve yangın tehlikelerin 

habercisidirler. Bu simgeleri rüyalarında görenler, kara kaygılı rüya gördüklerini 

bildirirler. Rüyadan sonra önlemlerini alırlar.   

 Rüyalarda görülen kan, kara saç, kanlı baĢ, vücut unsurlarının kan içinde 

olması, saçların dağınık olması destanlarda altı (%11) defa ve aynı Ģekilde tehlikeyi 

haber vermektedir.  

 AteĢ, 5 (%4) rüyada farklı iĢlevleriyle görülür. Mitolojide, rüyasında ateĢe 

iĢeyen hükümdar, ateĢin kıvılcımlarının etrafa yayıldığını görür. Rüyasını 

yorumlayan ihtiyar, etrafa sıçrayan kıvılcımların, topraklarının geniĢleyeceğinin 

iĢareti olduğunu söyler. Türk destanlarında ateĢin önemi büyüktür. Rüyada ateĢe ĢiĢ 
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üzerinde et koymak, ateĢin insanlara sıçraması, evin sönmüĢ ateĢi, büyük yangın 

ateĢleri tehlikenin habercisidir.  

 Türk mitolojisinde rüyadaki evin ocağı, hayatın devamlılığına iĢarettir. 

Ocağın ateĢinin sönmesi bir tehlikenin habercisidir.    

Masallarda yer alan ağızdan kuĢ çıkması, ruhun bedeni terk etmesine iĢarettir. Yine 

masallardaki tahttan düĢmek, tacını düĢürmek, tepesinden altınlar dökülmek bir 

tehlikenin habercisidir. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

TÜRK MĠTOLOJĠSĠNDE RÜYA 

 

I- Mitoloji Kavramı 

 Mit sözcüğü Yunanca kökenlidir ve mythos olarak bilinir. Türkçeye 

Fransızcadan gelmiĢtir (Bonnefoy 2000: 5). Mit kelimesinin karĢılığı Azerbaycan, 

BaĢkurt, Kırgız, Tatar, Türkmen ve Uygur Türkçelerinde ―mifologiya‖; Kazak 

Türkçesinde ―miftanuv‖; Özbek Türkçesinde ―mifologiyä‖ Ģeklindedir 

(KarĢılaĢtırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü 1991: I, 596). 

 Mitoloji terimi sözlüklerde ve bilim adamlarının eserlerinde çeĢitli Ģekillerde 

yer alır. Kâmûs-ı Türkî‘de mitoloji terimi ―esâtir‖ baĢlığı altında ―me‘huz, usture, 

eski akvâm-ı müşrikenin kâzib mabudları hakkında olan hikâyât ve nakliyât-ı 

gâribeleri‖ olarak tanımlanır (ġemseddin Sâmî 1996: 94). Mitolojinin ―esâtir‖ 

baĢlığı altında incelendiği Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgatte kelime ―uydurma 

hikâyeler, yalanlar, masal nevinden şeyler‖ Ģeklinde açıklanır (Devellioğlu 1998: 

231). Türkçe Sözlükte; ―Geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü 

etkisiyle biçim değiştiren, tanrı, tanrıça, evrenin doğuşu ile ilgili hayalî, alegorik bir 

anlatımı olan halk hikâyesi‖ tanımı yer alır (Türkçe Sözlük 2005: 1403). Misalli 

Büyük Türkçe Sözlükte; ― mit‖ terimi için ―İlk çağ insanlarına ve tanrılarına ait 

olağanüstü maceraları nesilden nesile aktarılırken yapılan hayalî ilavelerle birlikte 

anlatan, milletlerin atalarına mahsus inançlarını, duygularını, tabiî olaylarla ilgili 

yorumlarını aksettirmesi bakımından değer taşıyan masal ve efsane kabilinden halk 

hikâyesi‖ Ģeklinde tanım vardır (Ayverdi 2005: 2087). 

 ġükrü Elçin mitoloji terimini efsane-menkıbe baĢlığı altında inceleyerek 

aralarındaki benzerliğe vurgu yapar ve ―İnsanoğlunun tarih sahnesinde göründüğü 

ilk devirlerden itibaren ayrı coğrafya, muhit veya kavimler arasında doğup gelişen; 

zamanla inanç, âdet, anane ve merasimlerin teşekkülünde az çok rolü olan bir çeşit 

masallar vardır. Sözlü gelenekte yaşayan bu anonim masallara dilimizde Arapça: 

―Usture‖; Farsça: ―fesane, efsâne‖; Yunanca: ―Mitos, mit‖ kelimeleri ad olarak 

verilmiştir.‖bilgilerini verir (Elçin 2000b: 314). 
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 Türk mitolojisi hakkında önemli eserleri olan Bahaeddin Ögel, iki ciltlik Türk 

Mitolojisi adlı eserinin birinci cildinin ön sözünde, mitoloji ve benzer türlerin 

tanımlarını Almanların Brockhous adlı ansiklopedilerden alıntılayarak Ģöyle açıklar; 

―Tarihte adı geçmeyen, artık unutulmuş kahramanlara ait efsaneler, mitolojilerin 

kadrosuna girer. Tarihte yaşadıklarını bildiğimiz kişilere ait efsaneler ise destan, 

yani Légende‘dir. Bu açık tarife göre Oğuz destanı bir destan (Légende) değil; bir 

mitoloji (Mythus)‘dur. Mitoloji araştırmalarının konusu yalnızca kahramanlık 

destanlarından ibaret değildir.‖ Daha sonra efsanelerin kendilerine Mythus veya 

Mythe denilmesi gerektiğini Mitolojinin ise bu efsaneleri inceleyen ilim kolu 

olduğunu ekler (Ögel 1989: V-VI). 

 Bilge Seyidoğlu mitler için; gerçek hikâye ve bunun da ötesinde ―sahip 

olunan çok değerli şeyler, kutsal, değerli ve manalı olanlar‖ tanımını yapar 

(Seyidoğlu 1995: 9). Eserinde, mitlerin bir hikâyeyi ihtiva ettiğini ve bazı Ģeylerin 

nasıl meydana geldiğini anlattıklarını, karakterlerin olağanüstü olduklarını, kutsal ve 

olağanüstü değerleri açıkladıklarını, insanlara bir model sunduklarını ve bugünkü 

insanın nasıl yaĢadığını, hangi kanunlara göre yaĢadığını, hangi Ģartlarda çalıĢtığını 

belirttiklerini ifade eder (Seyidoğlu 1995: 10–11). 

 Mitolojiler hakkında bir sözlük hazırlayan Azra Erhat, mythosun söylenen 

veya duyulan söz olduğunu ve çoğu yerde masal, öykü, efsane anlamlarına geldiğini 

belirtir. ÇalıĢmasında filozofların mitoloji hakkındaki düĢüncelerine de yer veren 

Erhat,  Heredot‘un mythos için ―Değeri olmayan güvenilmez söylenti‖; Platon‘un ise 

―Gerçeklerle ilişkisiz, uydurma, boş ve gülünç bir masal‖ Ģeklinde tanımlar yaptığını 

belirtir (Erhat 1989:5).  Bir diğer çalıĢma da mythos için, söylenen ya da duyulan 

söz; masal, öykü, efsane tanımları yapılır (Türkkan 1976: 3). 

 Dünya mitleri hakkında yaptığı çalıĢmalarla ön plana çıkan Mircea Eliade 

eserinde mit hakkında Ģu bilgileri verir; ―Mit, kutsal bir öyküyü anlatır; en eski 

zamanda, ―başlangıçtaki‖ masallara özgü zamanda olup bitmiş bir olayı anlatır. Bir 

başka deyişle mit, doğaüstü varlıkların başarıları sayesinde, ister eksiksiz olarak 

bütün gerçeklik, yani kozmos olsun, isterse onun yalnızca bir parçası olsun, bir 

gerçekliğin nasıl yaşama geçtiğini anlatır. Demek ki mit, her zaman bir ―yaratılış‖ın 

öyküsüdür. Bir şeyin nasıl yaratıldığı, nasıl var olmaya başladığı anlatılır.‖ (Eliade 

1993: 13) 
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 E. Fromm, mitolojik metinlerin bu evrenden farklı bir dünyada uzak bir 

geçmiĢte gerçekleĢtiklerini, insanlar tarafından gerçek ve kutsal olarak kabul 

edildiklerini, ayrıca bir yaratılıĢın, ilk ortaya çıkıĢın metinleri olduklarını ifade eder. 

Mitolojiler ve rüyalar arasında büyük benzerlikler olduğunu söyleyen E. Fromm, 

mitosların bazılarının dini özellik kazanarak ilgi görürken, bazılarının da aydınlığa 

kavuĢamamıĢ beyinlerin çocuksu ifadeleri olarak kalabildiklerini söyler ve rüyaların, 

en aydınlanmıĢ beyinlerde bile mitos olarak ortaya çıkabileceğini belirtir (Fromm 

1997: 20).  

 Mitler, insan davranıĢı için model teĢkil eden, hayata anlam ve önem 

kazandıran, dolayısıyla insanın kendisini anlamlandırmasını sağlayan ve her zaman 

için bir ―yaratılıĢın hikâyesini‖ anlatan kutsal metinlerdir. Ġlkel insanın dünyayı ve 

kendisini anlamlandırmak amacıyla sorduğu  ―neden‖ ve ―nasıl‖larla o dönemin 

Ģartları içerisinde verdikleri cevaplardır.  

 Mitler, ortaya çıktıkları toplumun düĢünce yapısını oluĢturduklarından ve 

tarihi dönemlerden evvel var olduklarından milletlerin tarihi ve edebiyatı hakkında 

bilgi verir. Mitler, sözlü olarak ortaya çıkar. Yazıya geçirildiklerinde aktaranın 

eklemeleriyle kalıcı hâle gelirler. Olağanüstülükleriyle masallara, kutsallıklarıyla 

efsanelere, ilk kültürel eserler olmalarıyla destanlara, kutsal sayılmalarıyla Ģiire, 

tiyatroya, musikiye ve dansa kaynaklık ederler (Seyidoğlu 1995: 92-93). 

  

II. Türk Mitolojisinde Rüyaların ĠĢlevleri 

 DüĢünürler mitolojiler ve rüyalar arasındaki benzerliklere dikkat çekerler. 

Rüyalar, kiĢiselleĢtirilmiĢ mit, mit ise kiĢisellikten çıkarılmıĢ rüya olarak kabul görür. 

Hem rüyalar hem de mit ruhun dinamiğinde bazı simgelere yer verirler. Aradaki tek 

fark rüyalardaki simgeler rüya sahibinin kendine özgü sorunlarıyla tuhaflaĢmıĢken, 

mitlerde ise belirtilen sorunlar ve çözümler bütün insanlık içindir (Campbell 2010: 

30). Bütün milletlerin mitolojilerinde rüyanın çok önemli bir yeri vardır. Mitolojik 

metinlerde geçen rüyalar, ruhun yolculukları olarak düĢünülmüĢtür. Bu yüzden 

rüyada gerçekleĢen olaylar, uyanıkken gerçekleĢenler kadar geçerli, hatta daha 

anlamlı kabul edilmiĢtir. Rüya sırasında, ruhun gezinerek fiziksel görünüĢün ötesine 

geçtiğine, dünyanın derin gerçekleriyle temasa girdiğine inanılır. Bu efsun, rüyayı 

kehanet kadar belirsiz kılar (Roux 2005: 77). Bu rüyaların, insanların yaratılıĢla, 
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ortaya çıkıĢla ilgili sorularının bol olduğu mitolojik dönemlerde görülmeleri, onları 

daha inanılır kılmıĢtır. Türk mitolojisinde de bedenden ayrılan ruh yolculuklar yapar. 

Bu yolculuklar esnasında kötü ruhlarla savaĢır, birçok macerayla karĢılaĢır ve tekrar 

bedene döner. Bu yolculukların rüyalarda ortaya çıktığına inanılır. Altay Türklerinde 

―Yula‖ adı verilen ruh, insanın veya hayvanın eĢi olarak kabul edilir ve bedenden 

ayrılıp müstakil yaĢayabilir. Altay Türkleri, rüyalarda gördüklerinin iĢte bu Yulalar 

olduğuna inanırlardı (Ġnan 1976: 94). 

 Rüyaların yaĢayanlar, ölüler ve tanrılar arasındaki iletiĢimi sağladığı inancı, 

onları birçok kültürde kutsal kılar. Bu kutsallıktan dolayı rüyayı anlatmak, dini ritüel 

özelliği gösterir. Çözüme kavuĢturulamayan meselelerde, rüyada ruhlarla veya 

tanrıyla iletiĢime geçilerek yol göstermeleri istenir. Bazı kültürlerde bu rüyaları 

görmek için hazırlıklar yapılır. Örneğin Sümer tapınaklarında kutsal yatak denilen bir 

yatak bulunurdu. Bu yatakta rüyada tanrıyı görüp konuĢacak olan kâhin yahut papaz 

yatar. O gece tanrı ile görüĢür, aldığı cevabı ertesi gün hakana duyurur (Uraz 1994: 

248). 

 Türk mitolojisinde, rüyaların çok önemli fonksiyonları vardır. Rüyalar, 

toplumun ortak düĢüncesini ve yaĢamını ortaya koyarak ―kültür örneği rüya‖ olurlar. 

Kültür örneği rüyalar geleneklerin devamında rol alırlar (Günay 1999: 91) 

Geleneklerin yaĢamı düzenleyen birer kanun olarak kabul edilmesinde rüyalar 

referans alınabilir. Örneğin Türk mitolojisinde rüyaları genelde hükümdarlar ve 

onların aileleri görmektedir. Bu rüyalar her ne kadar hükümdarlar tarafından görülse 

de iĢaret ettikleri olaylar bütün milleti ilgilendirmektedir. ĠĢaret edilen bu olaylar bir 

geleneğin devamıdır. Yeni hükümdarın seçilmesi, gök ve yer ruhları tarafından 

kutsanması, tanrının elçisi olarak kabul edilmesi, göğün altındaki her yerin ülke 

toprağı olarak görülmesi, Ģamanın sırra ermede ruhlar tarafından ziyaret edilmesi bu 

geleneğin sadece birkaç örneğidir. Rüyalar bu amaçlara hizmet etmektedirler. 

 Mitolojik rüyaların çoğunda halkın kültür ögeleri ve ortak kabulleri yer alır. 

Bunlar karĢımıza birer motif veya kült olarak çıkar. Yada taĢı, gök ruhu, ağaç, ıĢık, 

öküz gibi simgelerin rüyalarda görülmesi, rüyayı görenlerin kutsallıklarını artırır. 

Bunlar birer iĢaretçi olarak kabul edilir. Bu kutsalları rüyalarında görenler ve 

bunların iĢaret ettikleri de kutsallık mertebesine ulaĢır. YaĢadıkları kültürün bu kutsal 

ögelerini bilenler, rüyalarında bunları sıklıkla gördüklerini belirterek bu rüyaları 
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icraatlarına birer onaylama unsuru, meĢruluk belgesi olarak göstermiĢlerdir. Ağacın 

yer ve gök ruhlarıyla iliĢkisini ve halk için kutsallığını bilen hükümdarlar, haĢmetli 

bir ağacı kendi ülkelerinin geniĢleme politikalarının baĢrolüne oturturlar. Buna 

benzer özellikler, mitolojilerdeki rüyaların inandırıcılığını artırır.  

 Mitolojilerde kültür örneği rüyalar, toplum içinde kiĢinin statüsünü değiĢtirir 

ve saygınlık kazandırır. Rüyayı görenler kutsal olarak kabul edilir ve Ģaman 

adaylarında olduğu gibi sırra erdikleri varsayılır.  

 Mitolojik metinlerde kutsal olarak kabul edilen unsurlara, rüyalarda yeni 

özellikler kazandırılır. Özellikle kutsal ruh olarak tasvir edilen hayvanlara, rüyalarda 

baĢka kutsalların özellikleri verilir. Örneğin; hükümdar hastalandığında bir gün 

rüyasında sarı bir ejderha görür ve kısa bir süre sonra ölür. Burada ejderha ölüm 

meleğinin can alma özelliklerini almıĢtır ( Roux 2005: 78).   

 Mitolojik metinlerde rüyaların tanrı ile iletiĢimi sağlamaları, kutsal olmaları, 

dinî ritüellerle iç içe olmaları, yol göstermeleri ve en önemlisi alegorik bir simge 

diline sahip olmaları belirli kiĢiler tarafından ve belirli ayinlerle tabir edilmelerini 

gerektirir. Türk mitolojik metinlerinde bu görev öncelikle kâhinler ve büyücülere 

aittir. Sadece bunların çözebileceği bu alegorik dil, rüyalara efsun kattığı gibi 

kendilerini de kutsal ve vazgeçilmez kılar. Bu görevi kâhinlik ve büyücülüğün 

yanında, sosyal hayatı düzenleyen birçok geleneğin icracısı olan kamlar/baskılar/ 

Ģamanlar üstlenir. Mesleğin devamlılığı için kendilerinin de rüya yoluyla bu 

özellikleri kazanarak vazifelendirilmeleri, onlara bağlılığı artırır. Rüyalardaki 

alegorik dili çözebilmeleri için rüya yoluyla sırra ermeleri gerekir. Rüya tabir etme 

iĢi mitolojik dönemin bitmesi ve destan devrinin baĢlamasıyla yerini hükümdarın 

yanındaki bilge adama bırakır. Uluğ Türük ve ġeyh Edibali bu bilge adamların 

ikisidir. Ġslâmiyet‘in etkisiyle bilge adam yerini dinî hüviyeti olan âlim adama 

bırakır. Bu dönemlerde tabirnamelerin sayısı artar. Âlim adamlar ise son olarak bu 

görevi astrologlara bırakır. 

 Türk mitolojisindeki rüyaların iĢlevleri üç baĢlık altında toplanabilir. 

Rüyaların topraklarını geniĢletmek isteyen hükümdarların bu düĢüncelerini 

yansıtması ilk iĢlev; doğacak hükümdarın rüya yoluyla müjdelenmesi ikinci iĢlevdir. 

Türk mitolojisindeki rüyaların sonuncu iĢlevi, Ģamanların bir üst kimliğe geçiĢini 

sağlayıp sırra erdirmeleridir.  
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1. Topraklarını GeniĢletme Ülküsü TaĢıyan Rüyalar 

 Türk mitolojisindeki rüyalarda, cihan hâkimiyeti mefkûresi geniĢ bir yer 

tutar. Türkler, bir kavmin fatih ve cihangir olabilmesini bir memlekete bağlı ve güçlü 

bir göçebe özelliklerine sahip olabilmesine bağlarlar. BaĢta Oğuz Kağan destanında 

ve diğer Türk hanedanlarına ait destanlarda bu özellikler ön plana çıkar. Türklerin bu 

özelliklerini diğer milletlerde bilmiĢ ve güçlerini bu hususlara bağlamıĢlardır. 

Kuteybe Ġbn Müslim Türkler için; ―Türkler vatanlarına çok bağlı olup, onun için 

çırpınırlar. Basra‘dan Umman denizi sahiline götürülen ve iple bağlı olan bir deve, 

nasıl fırsat bulduğunda kendi vatanına gitmek için inlerse, Türk de uzak 

memleketlere gittiği zaman vatanı için bir deveden daha çok üzülür, onu özleyerek 

inler.‖ demiĢtir (Togan 1981: 106–107). Türk‘ün vatanına bağlılığının yanında, 

sürekli hareket halinde olması Oğuz Kağan‘ın Nişan olsun bize buyan/ Bozkurt olsun 

(bize) uran / Demir kargı olsun orman / Av yerinde yürüsün kulan / Daha deniz, 

daha müren / Güneş bayrak, gök kurıkan (Ergin 1988: 17) sözleriyle daha da 

belirginleĢir. Kendisinin hâkim bir millet olarak yaratıldığına, Tanrı tarafından 

kendisine doğaüstü özellikler verildiğine inanan Türk, dünya coğrafyasında hüküm 

sürmeyi amaçlar. Yeryüzünün hükümdarı sayılan Türk Kağanları, ―Tanrının yarlığı‖ 

ile dünyanın bütün ülkelerini idare etmeyi Cihanşümul devlet olmanın gereği olarak 

görürler (Ögel 1988: 570). Bu özelliklerini diğer milletlere de kabul ettiren Türkler, 

topraklarını geniĢletmeyi baĢarırlar. 

 Türklerde hükümdar olacak kiĢinin bazı özellikleri olmalıdır. Bu özelliklerin 

baĢında tanrı ile iliĢkisi gelir. Türklerde hükümdar, kimi zaman tanrının temsilcisi 

kimi zaman da oğludur. Bu özellikleriyle tanrı soyundandır. Bu yüzden hükümdara 

tanrı kutu da denir. Gücü elinde bulunduran hükümdar tanrı kutu ile kutsandığından 

sıradan biri olamaz (Önal 2009: 61-62). 

  DüĢmanlarının gözünde kendini yücelten hükümdar bu gücün kendisine tanrı 

tarafından verildiğine inanır ve halkının da buna inanmasını ister. Bu inanç 

çerçevesinde idare etme hakkı kendisine verilmiĢtir. Tanrı istediği, kendisine kut 

(devlet, baht, iyi talih) verdiği için hükümdardır ve siyasi iktidar hakkına sahiptir 

(Akbıyık 1997: 1). 
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 Türk mitolojisinde hükümdarların gördüğü rüyaların çoğunun bu hâkimiyeti 

pekiĢtirdiğine inanılmıĢtır. Hükümdarlar rüyalarının bu amaca hizmet ettiği 

düĢüncesiyle büyük toylar hazırlatıp rüyalarını anlatırlar. Ayrıca bu rüyaların, belirli 

siyasi olayların ifade edilmesinde kullanıldıkları, bazıları sonradan uydurulsalar da 

siyasette belirli mekanizmaların iĢleyiĢine ıĢık tuttukları unutulmamalıdır (Schimmel 

2005: 16).  

 Türk mitolojisindeki rüyaların en önemli fonksiyonu, topraklarını 

geniĢletmek isteyen milletin, bu ülküsünü ortaya koymasıdır. Bu tür rüyaların tanrı 

tarafından gönderildiğine ve kutsal olduklarına inanılmıĢtır. Hükümdarın bu rüyanın 

ıĢığında sefere çıkacak olması, rüyaların halk arasında inandırıcılığını artırır. 

Rüyaların inandırıcılığını artırmanın en basit yolu, aynı rüyayı baĢkalarının da 

görmesi veya rüyanın bir toyda anlatılarak herkesin duymasının sağlanmasıdır. 

 Hakanın gücüne ve topraklarını geniĢletme ülküsüne iĢaret eden rüyalarda 

göğe ve yere ait bazı simgeler yer alır. Bu simgeler kültür dinamiklerini gözler önüne 

sererken bu simgelerin ıĢığında bu ülkü daha da belirginleĢir. Bu simgeler iki baĢlık 

altında toplanabilir. 

 

 1.1. Ülkünün Göğe Ait Unsurlarla SimgeleĢtiği Rüyalar 

 Göğün Türk inanıĢları ve dinleri için çok önemli yeri vardır. Türkler, ―Gök‖ 

kelimesiyle hem tanrıyı hem de maddi olan ―gök‖ü anlatırlardı. Kağanlarını çoğu 

zaman, ―Tengride bolmuĢ‖ yani ―Gökte olmuĢ‖ gibi gösteriyorlardı (Ögel 1988: 

576). Bazı kağanların da kutsanmak için göğe götürüldüğü bilinir. Bilge Kağan‘ın 

babası Ġl-TeriĢ Kağan ile annesi Ġl-Bilge Hatun, Tanrı tarafından Gök‘e götürülmüĢ 

ve tahta çıkarılmıĢlardır. Gökle ilgili bu özellikler, göğe ait unsurları da kutsal kılar. 

 

 1.1.1. Gök Ruhu 

 Türkler, gök ruhunun insanlarla iletiĢime geçtiğine inanırlar. ĠletiĢim 

yollarından biri de rüya yoluyla gerçekleĢir. Rüyada gök ruhunu görmek iyi talihe 

iĢarettir. Rüyasında gök ruhunu gören yönetici, rüyasını topraklarını geniĢleteceğine 

iĢaret olarak kabul eder. Uygurların hükümdarı Bökü Han rüyasında gök ruhunu 

görür.  
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 i) Rüya Öncesi 

 Hükümdarlara dünyaya hâkim olacakları göğe ait kutsal ruhlar tarafından 

müjdelenebilir. Gördüğü baĢka bir rüyada, yada taĢına sahip olarak dünyanın dört 

tarafının kendi egemenliğine gireceğini gören Bökü Han, yedi yıl altı ay ve yirmi iki 

gün boyunca aynı rüyayı görür. 

 

 ii) Rüya 

  

 ―Bir gök ruhunun kendisine dünyaya hâkim olacağını söylediğini görür.‖ (Yüksel 

1996: 22) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Rüyada kutsal olarak kabul edilen gök ruhu Bökü Han‘ın rüyasına girer. 

 Bökü Han, gördüğü rüyanın etkisinde kalarak sefere çıkar ve Ordu Balık 

Ģehrini kurar. Hakanları seçen ve onların yetiĢmesinde önemli bir vazifesi olan 

Gök ruhunun, Uygur hakanının rüyasına girerek ona dünyaya hâkim olacağını 

söylemesi, Türk mitolojisinde göğe ait unsurların rüya yoluyla ortaya çıkarak 

geleneği devam ettirdiklerine örnektir. 

 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı Gören ve 

Statüsü 

Rüyanın ĠĢlevi Rüyadaki Kutsal 

Karakterler 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın Sonucu 

Bökü Han / 

Uygur Hakanı 

Topraklarını 

GeniĢletme 

Ülküsünü 

belirtme 

Gök Ruhu ____ Bökü Han, topraklarını 

geniĢleteceğini anlar, 

Ordu Balık Ģehrini 

kurar. 

 

 1.1.2. GüneĢ-Ay-Yıldız 

 Türklerin kozmik âleme, tabiata, güneĢe, aya mitolojik özellik vermesinin 

esas sebebini gökteki cisimlerin insan hayatında tuttuğu yer ile açıklamak gerekir. 

Birçok mitolojik sistemde güneĢ miti insan, ongon ve ıĢık olarak görülür. Bazen 

güneĢ mitinin tamamen insanlaĢtığına da rastlanılır. Eski insan GüneĢ‘i her Ģeyin 
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yaratıcısı saymıĢ ve her zaman onun doğmasını izlemiĢtir. GüneĢin hemen ardından 

ay ve yıldız inançları önem kazanır. GüneĢ ve ay genellikle siyasi rüyalarda ortaya 

çıkan, özel öneme sahip rüya simgeleridir. Bir topluluğun önderi ya da büyük bir 

bilgin, güneĢle özdeĢleĢtirilebilir. Ay ise bu bağlamda da hükümdarın yanındaki 

önemli, ama ikincil bir kiĢiyi simgeler (Schimmel 2005: 13).  

 GüneĢ, ay ve yıldızların rüyalarda görülmesi mitoloji, destan, masal ve 

efsanelerde sıklıkla yer alan bir motiftir. Göğe ait unsurların rüyalarda görülmesi 

bütün türlerde güce, hükümranlığa ve iyi talihe iĢarettir. Bu özelliklerinden dolayı 

Türk mitolojisinde göğe ait unsurları rüyasında gören hakanlar, bunları gücün 

sembolü olarak görür ve geniĢleme politikalarının bir dayanağı olarak kabul ederler. 

 

 1.1.2.1. Altay Mitolojisi  

 Altay ve Moğol mitolojilerinde, göğe ait unsurların görüldüğü rüyalar yer 

alır. Altay Türklerinin mitolojisinde, hükümdar gördüğü rüyayı gücünün kanıtı 

olarak kabul eder ve halkının da kabul etmesini ister.  AĢağıda Altay Türklerinin 

rüyasına yer verilmiĢtir. 

   

 i) Rüya Öncesi  

 Rüyada güneĢ, ay ve yıldızların beraber yer aldığı mitolojik metin Altay 

Türklerinde anlatılır. Rüyayı Altay Türklerinin hükümdarı görür. 

  

 ii) Rüya 

 

 ―Hükümdar rüyasında sağda güneşi, solunda da ayı görmüş. Kendi alnında da 

sabahyıldızı (Zühre) parlıyormuş‖ (Ögel 1989: 288). 

 

 Hükümdar rüyasında GüneĢ‘, Ay‘ı ve Zühre yıldızını görür. Türk halklarının 

mitlerinde, ıĢığın ve aydınlığın kaynağı olan güneĢ ve ay kaostan, karanlıktan doğar.  

Bununla ilgili anlatılan mitlerde ―Kainat evvelce kaos halinde bir karanlık olmuĢ, 

GüneĢ-ıĢık oradan doğmakla onu ikiye parçalamıĢtır.‖ GörüĢü vardır. GüneĢ, Türk 

halklarında çoğalmanın, yaratmanın baĢlangıcı olarak da düĢünülmektedir. GüneĢ 
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mukaddes sayılmıĢ ve büyük saygı gösterilmiĢtir (Ögel 1988: 124). Yukarıdaki 

rüyanın örnek gösterildiği Altaylılarda göğün altıncı katında GüneĢ Ana 

oturmaktadır. Doğan güneĢi ya üç ya da dokuz defa selamlamıĢlardır.  

 Orta Asya kavimlerinde güneĢ ve ay kültü çok eski çağlarda mevcuttur. 

Altaylı ġamanistler güneĢle ant içerler, ant formüllerinde ―kün ana körüptur‖ cümlesi 

geçer. Yakut masallarından anlaĢıldığına göre büyük kahramanlar güneĢ ve ayın 

himayesindedir (Ġnan 1995: 29). GüneĢe olan güçlü inançlarını, ġamanların kendi 

davullarında resmettikleri bilinir.  

 Eski inançlara göre Türk kabile ve boy birleĢmeleri sırasında hâkimiyeti gök 

ve güneĢ belirler. Altay Türklerinde hem ailede hem de devlette büyük mevkiler 

Gök‘ten, GüneĢ‘ten baĢlayarak sıralanmaktadır (Bayat 2005: 64–65). Göğe hâkim 

olan güneĢin rengi sarıyı ve ayın rengi beyazı birçok hükümdar bu bakımdan kendi 

renkleri olarak seçer (Yaltkaya 1942: 43). Hükümdarlar, güneĢin sarı rengini, 

hâkimiyetlerinin ebedî olduğunu göstermek için seçmiĢlerdir.  

 Ay, Türklerde ve Hunlarda tanrı olarak yer almaz. Ayı yaratan bir Tanrının 

varlığına inanılır. Maniheizm ve Budizm‘deki ay inancının yansımasıyla Uygur 

Türklerinde Ay Tanrı kavramı yaygınlaĢmaya baĢlar (Ögel 1995: 202). En baĢta tek 

baĢına olan Ay, yaratılıĢın kaynağı olan güneĢle iĢlevini paylaĢmıĢtır. GüneĢ miti 

zenginleĢene kadar dünyaya yakın olan, güneĢe göre daha çok bilinen, gökyüzünde 

sürekli yer değiĢtiren, geceyi aydınlatarak kötülükleri dağıtan ay etrafında, güçlü bir 

kültür oluĢmuĢtur (Bayat 2007: 268). Ayın doğup batması eski dünyanın birçok 

halklarında ve eski Türklerde ölüp dirilme olarak algılanmıĢtır. Bu nedenle bir 

mitolojik simge olan dolunay, Türk halk inançlarında yaĢlanma, yeni doğan Ay 

yenilenme, gençleĢme, hilal olgunlaĢma gibi anlamlar kazanmıĢtır. Ayın güç 

sembolü olarak kabulü birçok rüyada kendini göstermiĢtir.   

 Moğollar‘da güneĢe ―ayın anası‖ deseler de, ay ıĢığı yansıttığı için diĢi, güneĢ 

ise ıĢık saçtığı için erkek olarak kabul edilmiĢtir. Yani ayın ıĢığının kendine ait 

olmaması, her zaman güneĢin ıĢığını yansıtması ve belirli aralıklarla görünümünü 

değiĢtirmesi sebebiyle bağımlılığı, edilgenliği yansıttığından diĢi olarak kabul edilir 

(Kocabıyık 2004: 5). Altay Tatarlarında güneĢ, ateĢten; ay sudan çıkmıĢtır. Bu 

yüzden güneĢ sıcak, ay soğuk ve nemli bilinir. Çin etkisiyle de güneĢ erkek ve ay diĢi 

kabul edilir (Roux 2005: 337).  
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 Anadolu‘daki birçok inanıĢa göre güneĢ kız; ay erkek olarak kabul edilse de 

bazı anlatmalarda ay ile güneĢ iki kardeĢ olarak kabul edilir (Boratav 2003: 28–29). 

Anadolu‘da anlatılan efsanelerde de ay ve güneĢ kardeĢ olarak kabul edilir. Muğla‘da 

anlatılan bir efsanede, birbirleriyle geçinemeyen kız ile erkek kardeĢ annelerinin 

―İnşallah biriniz mağribe biriniz maşrıka düşersiniz, birbirinizi hiç görmezsiniz.‖ 

Ģeklindeki bedduasıyla kız kardeĢ güneĢe, erkek kardeĢ aya dönüĢür. GüneĢin kız 

olması sıcak, ıĢık kaynağı ve diĢil olması ile düĢünülebilir. Erkek kardeĢi bu 

durumda eril olan ayı karĢılar (Önal 2005: 113-116). 

 Birbirinden ayrı düĢünülemeyen güneĢ ve ay, gündüz ve geceyi temsil ederler 

ve eski Türk geleneklerinde ekinoks mevsimlerinde birleĢerek ―kavuĢmak‖ yani 

―kün-ay‖ olarak kabul edilirler (Esin 2001: 154). 

 Türk mitolojisinde Çobanyıldızı olarak bildiğimiz Zühre yıldızı, sabaha doğru 

doğduğundan bu rüyada karĢımıza sabahyıldızı olarak çıkar. Türk mitolojisinde 

bilgelik kaynağı olarak kabul edilen Çobanyıldızı, yol gösterme fonksiyonuyla 

Türklerin sürüleriyle birlikte uzak yola çıkmalarına yardımcı olurdu (Bayat 2007: 

292). Göçebelerde sürünün baĢını çeken ana hayvan gibi bu yıldızın da bütün 

yıldızların baĢı olduğu ve diğer yıldızları arkasından sürüklediği düĢünülebilir. 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Hükümdar rüyasında gücün sembolü olan GüneĢ‘i ve Ay‘ı sağında ve 

solunda,  yol gösteren Çobanyıldızı‘nı da alnının ortasında görmüĢtür. Hükümdar 

ülkesindeki tek güç ve rehber olarak kendisini kabul etmiĢ ve bu rüya, topraklarını 

geniĢletmesi için onu yüreklendirmiĢtir. Bütün halkın kendisini Çobanyıldızı olarak 

kabul etmesini arzulamıĢ ve bu arzusunu bir rüyayla pekiĢtirmiĢtir. 

 Hükümdarın bu rüyasına farklı bir yorum da yapılabilir. Zühre yıldızı Yakut 

Türklerinde çok güzel bir kız; birçok Türk boyunda da güzelliğin sembolü olarak 

kabul edilmiĢtir. Hükümdarın alnında Zühre yıldızının parlaması ileride evleneceği 

kadına iĢaret olabilir (Ögel 1995: 214). Gördüğü rüyada göğe ait simgelerle gücü 

pekiĢtirilen hükümdara, yıldızla da evleneceği güzel kadın müjdelenir.  
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RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı Gören ve 

Statüsü 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

Rüyadaki 

Kutsal 

Karakterler 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın Sonucu 

Altay Türklerinin 

Hükümdarı 

Topraklarını 

GeniĢletme 

Ülküsünü 

belirtme 

 

____ 

GüneĢ, Ay, Zühre Hükümdar, ülkedeki tek 

güç olarak kendini kabul 

etmiĢ ve topraklarını 

geniĢletmek için 

çalıĢmıĢ. 

 

 1.1.2.2. Moğol Mitolojisi  

 Moğolların mitolojilerinde de göğe ait unsurların olduğu rüyalara rastlanır. 

Bu rüyalar tarihî sırayla incelendiğinde ilk rüya Kaçuli; ikinci rüya ise Cengiz Han 

ile ilgilidir.   

 Yıldızların rüyada görülmesi genellikle mutluluk ve güç olarak yorumlanır. 

Özellikle yıldızların yaydığı ıĢık toprakların geniĢleyeceği alanı gösterir ve gelecek 

kuĢaklar hakkında bilgi verir. Ġlk rüyayı Cengiz Han ve Timur‘un atası Kaçuli görür. 

Atanın rüyası, ülkesinin geleceği hakkında bilgiler verir. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Türk kavimlerinde yıldızların yaydığı ıĢığın görülebileceği yerlerin tümü, 

ülke toprakları olarak düĢünülmüĢtür. Kaçuli, rüyada kendisini ve kardeĢi Kubil‘i 

görür. 

 ii) Rüya 

   

 ―Kaçuli, bir gece gördüğü rüyasında kardeşi Kubil‘in böğründen üç yıldızın çıktığını 

görür. Bir süre sonra bu yıldızlar batar. Sonra bir dördüncüsü çıkar ve yaydığı ışık 

bütün dünyayı kaplar. Daha sonra kendisi de kendi böğründen yedi yıldız çıkarır. Bu 

yıldızlardan yayılan ışık da bütün dünyayı kaplar. Kaçuli uyandığında bu rüyayı 

kardeşine anlatır.‖ ( Uraz 1994: 33) 

 

 Kaçuli‘nin rüyasında kendisinin ve kardeĢinin böğründen çıkan yıldızlar 

Moğollar‘ın ilerideki hanedan üyelerine simgeler.  
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 iii) Rüya Sonrası 

 Bu rüyanın ıĢığında Moğol tarihi incelendiğinde dördüncü yıldız Cengiz 

Han‘ı, bundan sonraki üç yıldızla birlikte yedinci yıldız ise Timur‘u iĢaret 

etmektedir.  Burada yıldızlardan yayılan ıĢığın bütün dünyayı kapladığı dikkatlerden 

kaçmamalıdır. Bu motif, Moğolların ―dünya devleti olma‖ politikalarını 

karĢılamaktadır.    

 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı Gören ve 

Statüsü 

Rüyanın ĠĢlevi Rüyadaki 

Kutsal 

Karakterler 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın Sonucu 

Kaçuli /  

Moğolların ilk 

hanlarından biri 

Ġlerideki Moğol 

Hanlarını ve 

toprakların ne 

kadar 

geniĢleyeceğini 

bildirme 

 

____ 

 

Yıldız 

Rüyada gösterilen dördüncü 

yıldız Cengiz Han‘ı; yedinci 

yıldız Timur‘u iĢaret eder. 

Bu iki han döneminde 

Moğol hâkimiyetindeki 

topraklar artmıĢtır. 

 

 Moğol mitolojisinde göğe ait unsurların yer aldığı ikinci rüyayı Cengiz 

Han‘ın kayınpederi görür. Rüyada Cengiz Han‘ın ileride güçleneceğine iĢaret eder. 

Bu rüya Moğol tarihi için çok anlamlıdır. Cengiz Han, Moğol imparatorluğunun 

kurucusudur. Gücü tek elde toplayarak dağınık durumda olan Moğolları bir araya 

getirmiĢ, siyasi birliği sağlamıĢtır. Cengiz Han‘ın kayınpederinin gördüğü rüya 

Ģöyledir; 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Rüyayı Cengiz Han‘ın kayınpederi Dei Seçen görür. Rüyayı Cengiz Han‘ın 

babası Yesügey‘e anlatmaktadır. Bu rüya Dei Seçen‘in damadı ve Moğolların 

hükümdarı Cengiz Han‘ı iĢaret eder. Dei Seçen, rüyayı kayını Yesügey ve damadı 

Cengiz Han kendisini ziyaret etmek üzereyken görür. 

 

 ii) Rüya 

 Dei Seçen, kayını Yesügey‘e rüyasını Ģöyle aktarır;  

  



142 

 

  

 ―Kaynım Yesügey! Ben bu bir rüya gördüm. Bir ak-sungur ay ile güneşi, pençeleriyle 

yakalamış olarak, uçup geldi ve ellerimin üzerine kondu. Bu rüyamı, rastladığım bazı 

kimselere anlattım ve sordum: 

 —Şimdiye kadar güneş ile ayı uzaktan gördüm. Şimdi ise bu şahin, onları tuttu, onları 

taşıdı ve elimin üzerine kondu. Ak olarak kondu. Bu bana ne iyi ve uğurlu şeyler 

göstermiyor mu? Kaynım Yesügey! Bu rüya bana gösteriyor ki, sen oğlunu alarak, 

herhalde geleceksin! Ben, iyi bir rüya gördüm. Bu rüya sizin Kıyat kabilesinden 

geldiğinizi gösteren, bir işarettir.‖ (Temir1986: 19) 

 

 Cengiz Han imparatorluğunun dayandığı  ―meĢruluk belgesi‖ (Ögel 1995: 

576) olması bakımından, bu rüya ayrı bir önem taĢır. Sungur, doğana çok benzeyen 

bir kuĢ türüdür.  Moğollarda doğanlar ve kartallar hükümranlığın sembolü olarak 

kullanılmaktadır. Türklerde daha önce değinildiği gibi gücü karĢılayan güneĢ ve ayı 

pençeleriyle yakalamıĢ bir sungurun gelip Cengiz Han‘ın eline konması, bütün gücün 

Cengiz Han‘da toplandığına bir iĢarettir.  

 Kırgızlarda bugün olduğu gibi bazı eski Türk devletlerinde ―beyaz‖ matemin 

rengidir. Akkoyonluların da bayrakları beyazdır (Yaltkaya 1942: 43). Moğollarda ise 

―beyaz‖ hükümranlığın rengidir.  Bu rüyada da hakanlığın rengi olan ―ak‖ın bu 

kuĢun rengi olması önemli bir ayrıntıdır.  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Dei Seçen, hükümdar Yesügey‘in oğlu Cengiz Han‘ın, topraklarını 

geniĢleteceğini ve çok güçlü olacağını gördüğü bu rüya sonucu anlar. 

 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı Gören ve 

Statüsü 

Rüyanın ĠĢlevi Rüyadaki 

Kutsal 

Karakterler 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın Sonucu 

Dei Seçen / 

Cengiz Han‘ın 

kayınpederi 

Cengiz Han‘ın 

çok güçlü 

olacağına ve 

topraklarını 

geniĢleteceğine 

iĢaret etme 

 

____ 

Ak-Sungur, 

GüneĢ, Ay 

Hükümdar, ülkedeki 

tek güç olarak 

kendini kabul etmiĢ 

ve topraklarını 

geniĢletmek için 

çalıĢmıĢ. 
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 1.1.3. Yada TaĢı 

 Türklerin topraklarını geniĢletme ülküsünün rüyada belirginleĢmesine en 

güzel örneklerden biri Uygurların TüreyiĢ metinlerinde geçer. Uygur mitolojisinde 

rüyayı, daha önce rüyasında gök ruhunu gören Bökü Han görür. Bu rüyada göğe ait 

olan Yada TaĢı rüyanın en önemli unsurudur. Türk kavimlerinde çok eski devirlerden 

beri yaygın bir inanca göre, büyük Türk tanrısı Türklerin atalarına ―Yada‖ denilen bir 

sihirli taĢ armağan etmiĢtir. Bununla istedikleri zaman yağmur, kar, dolu yağdırır, 

fırtına çıkarırlardı. Bu taĢ her devirde Türk kamlarının ve büyük Türk komutanlarının 

ellerinde bulunmuĢtur (Ġnan 1995: 160) 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Bökü Han, Uygurların en önemli hükümdarlarındandır. Göç destanında 

olduğu gibi, Uygur Türkleri ile ilgili anlatılan mitoloji ve destanlarda adından 

bahsedilir. Bökü Han‘ın bir gece gördüğü rüyanın aynısını veziri de görmüĢtür. 

 

 ii) Rüya 

 

 ―Han, bir gece rüyasında beyazlar giyinmiş bir ihtiyar görür. İhtiyar ona yaklaşır ve 

kendisine çam kozalağı büyüklüğünde bir yeşim taşı vererek bu taşı muhafaza edebilirse 

dünyanın dört köşesinin onun himayesi altına gireceğini söyler. Bökü Han sabahleyin 

uyandığında aynı rüyayı vezirinin de gördüğünü öğrenir.‖ (Ögel 1989: 75)  

  

 Bökü Han‘ın rüyasında, beyazlar giyinmiĢ bir ihtiyar, kendisine Yada taĢını 

verir ve buna muhafaza edebilirse dünyanın dört köĢesinin himayesi altına gireceğini 

söyler. 

 iii) Rüya Sonrası 

 Bu rüyanın bir manası olacağını düĢünen han, Batıya doğru akınlara baĢlar. 

Bu akınlar neticesinde Balasagun Ģehrini kurar ve bunu bütün dünyaya hâkim 

olmanın ilk adımı olarak görür.  

 Yada taĢının nereden geldiğine dair anlatılan bir Dokuz Oğuz efsanesine 

göre; Oğuzların önceleri hakanı yoktu, yalnızca boylar halinde yaĢıyorlardı. Bir gece 
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gökten nur sütununun yeryüzüne indiğini gördüler. Bu altın ıĢık bir çam ağacının 

üzerine düĢtü. Çam ağacı beĢ Ģehzadeye gebe kaldı ve onları dünyaya getirdi. 

Bunların en küçüğü yabgu seçildi ve böylece Oğuz illeri kuruldu. Gökten inen nur 

ise yeryüzünde taĢa dönüĢtü ve yeĢim taĢından bir kaya haline geldi (Tanyu 1968: 

35).  

 Türkler, yeĢim taĢını, diğer adıyla Yada taĢını kaybettikleri veya diğer 

milletlere kaptırdıkları zaman baĢlarına her zaman felaket gelmiĢtir. ―Yurt 

bütünlüğünün‖ ve ―halk saadetinin‖ sembolü olarak bilinen bu tılsımlı taĢ aynı 

zamanda mukaddes yurt taĢlarının baĢkalarına bırakılamayacağının iĢaretidir ( 

Banarlı 2001: 36). Bazı rivayetlere göre, Türklere ―hâkimiyet tılsımı‖ demek olan 

yada taĢını Allah vermiĢtir (Togan 1981: 108). 

 Çin kaynakları; ―Gök-Türk devleti kurulmadan önce, Apangu‘nun kardeşi 

tabiat-üstü kuvvetlere hükmediyor ve istediği zaman rüzgâr estirip yağmur ve kar 

yağdırabiliyordu. Bu da onlara ataları Kunlardan geliyordu. Bu doğa olaylarını 

kullanarak düşmanlarını mağlup ediyorlardı.‖ bilgisini verirler (Turan 1998: 59). 

Bazı araĢtırmacılara göre bu tılsımlı taĢ ormandan toplanmıĢ, gökten düĢmüĢ ya da 

dağda bulunmuĢ gerçek bir taĢ olabilir. Hayvanların midesinde, kafasında bulunan 

vücut taĢlarından biri de olabilir (Roux 2005: 159).  

 Yada taĢı, uzman büyücü veya Yadacıların ellerinde her tür mevsimde fırtına 

koparma, yangınları söndürme, kuraklıkları bitirme, askerî birliklerin manevra 

yaptıkları toprakları bataklığa dönüĢtürme, nemden gevĢemiĢ yayların ok 

atamayacağı düzeyde sağanak yağmurlar ya da kar yağdırabilme özelliklerini taĢırdı 

(Roux 2001: 108). Bu Yadacılar ellerindeki bu taĢın gücüyle yanılgıya düĢmeyen 

kiĢiler olarak bilinirlerdi. 

 Yada taĢının bu önemli özellikleri, onu ülkesinde bulundurana güç kazandırır. 

DüĢmanlarına karĢı galip gelmelerinde, topraklarını geniĢletmelerinde yardımcı olur. 

Bu rüyada da ihtiyarın Bökü Han‘a verdiği Yada taĢı, dünyanın dört tarafının onun 

himayesine gireceğine iĢarettir. Eğer Togan‘ın belirttiği gibi bu taĢı Türklere Allah 

gönderdiyse bu fetih hareketlerini, Allah‘ın da istediğine iĢarettir. Türk hakanlar, 

fetihlerinin her zaman tanrının inayetiyle gerçekleĢtiğine inanmıĢlardır. Bu rüyada 

ihtiyar, bu iĢareti vermekle görevlendirilmiĢtir. Yada taĢının bu önemi, Türk 

mitolojisinde dağ ve taĢların bile inanç unsuru olduklarını gösterir (Yayın 2012: 82).  
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Rüyadan, bu ülküyü Bökü Han‘la beraber vezirinin de paylaĢtığı görülmektedir.  

Bökü Han, rüyadaki Yada taĢının özelliklerinden hareketle rüyadan sonra sefere 

çıkar ve Balasagun Ģehrini kurar 

 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı Gören ve 

Statüsü 

Rüyanın ĠĢlevi Rüyadaki Kutsal 

Karakterler 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın Sonucu 

Bökü Han / 

Uygur Hakanı 

Topraklarını 

GeniĢletme 

Ülküsünü 

belirtme 

Beyazlar giyinmiĢ 

bir ihtiyar. 

 

 

Yada taĢı Bökü Han, rüyanın 

etkisiyle sefere çıkar 

ve Balasagun Ģehrini 

kurar 

 

 Hükümdarların kendilerini gök cisimleriyle iliĢkilendirmeleri, rüyalarında bu 

cisimleri görmeleri; kendilerini kabilenin ve düĢmanın gözünde yüceltmek, 

kendilerinin sıradan biri olmadığını gözler önüne sermek ve topraklarını geniĢletme 

ülküsü düĢüncesine sahip olduklarını ortaya koymak amacını taĢımaktadır. GüneĢ ve 

ay güçlü olmanın yegâne sembolüdür. Gök her zaman için sonsuzluğu ifade eder. 

Gökyüzü daha fazla geniĢleyebilmenin iĢaretidir. Türk hakanları, göğün altındaki her 

yeri kendi toprakları olarak kabul etmiĢ ve fethetmeye çalıĢmıĢlardır. Bu rüyalar da 

hükümdarın topraklarını geniĢletme arzusunda olduğuna bir iĢarettir. 

 

 1.2. Ülkünün Yeryüzüne Ait Unsurlarla SimgeleĢtiği Rüyalar 

 Türkler maddi olan gökten bahsederken ―yer‖i de söylerlerdi. Kâinattaki 

bütün olayların kaynağı olan bu gök ve yir-sub, birbirine zıt olsa da birbirini 

tamamlayarak Türklerin kozmolojisini oluĢturur (Esin 2001: 19). Göğe ait unsurların 

yanında yere ait unsurlar da kutsal kabul edilmiĢtir. Bu unsurlar Türk mitolojisinde 

hükümdarların rüyalarında sıklıkla görülerek geniĢleme politikalarının da sembolleri 

olarak kullanılırlar.   

 

 1.2.1. Ağaç 

 Ağaç, Türk mitoloji ve destanlarındaki en önemli simgelerdendir. Yer ve gök 

tanrıları arasındaki iletiĢimi sağlaması, göğe doğru yükselmesi, dallarının etrafı 

çevrelemesi, köklerinin derinlerde olması, tarihe tanıklık etmesi ve hayat kaynağı 

oluĢundan dolayı ağaç, hükümdarların geniĢleme politikalarının simgesi olarak 
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kullanılır. Türk kültüründe bunun en önemli örneği Osmanlı devletinin kurucusu 

Osman Bey‘in rüyasında gördüğü ağaçtır. 

 Osmanlı devletinin kuruluĢ yıllarında, devlet diğer Türk beylikleriyle ve 

Rumlarla savaĢ hâlindedir. YavaĢ yavaĢ güçlenen Osmanlı ailesinin hâkimiyetini 

meĢrulaĢtırma çabalarında, ilahi ve siyasi teyit aranmıĢtır. Oğuz Ģeceresi, hâkimiyet 

için dünyevi liderlik iddiasını meĢrulaĢtırılırken, ilahi meĢruiyet için de Osman Bey 

ve babası Ertuğrul Gazi etrafında rüya motifi oluĢur (Akbıyık 1997: 2). Bu süreçte 

hem Ertuğrul Gazi hem de Osman Bey gördüğü bir rüyalar dizisi mevcuttur. Ġlk 

rüyayı Ertuğrul Gazi, bir geceyi Kuran-ı Kerim‘in karĢısında saygıyla ayakta durarak 

geçirdikten sonra görür.  

 

―Rüyasında Allah, Kuran‘ı Kerim‘e gösterdiği saygıdan dolayı soyunu yücelteceğini 

söyler.‖  

 

 Bu rüya Osmanlı devletinin kuruluĢu için ilk ilahi teyittir. Bu rüyayı Osman 

Gazinin gördüğü de söylenir. H. A. Gibbons, Osmanlı İmparatorluğu‘nun Kuruluşu 

adlı eserinde Osman Bey‘in rüyasını Ģu Ģekilde aktarır; 

 

―Bir gün Osman geceyi zâhid bir Müslüman‘ın evinde geçirmişti. Uykuya gitmeden 

evvel ev sahibi odaya girmiş ve rafa bir kitap koymuş.  Osman bu kitabın unvanının ne 

olduğunu sorunca Kuran cevabını almış. Bunun üzerine içinde ne olduğunu sormuş ve 

ev sahibinden ―Peygamber Muhammed vasıtasıyla cihana gönderilen Tanrı sözü‖ 

cevabını alınca Osman kitabı almış ve okumağa başlamış. Bu sûretle ayakta, bütün gece 

okumuş, Sabaha karşı yorgun ve bitkin bir halde uykuya dalmış. Kendisine bir melek 

görünerek şu sözleri söylemiş; ―Mademki sen benim Kelâm-ı Kadimimi o kadar hürmet 

ve ta‘zimle okudun, evlad ve ensalin nesilden nesle aziz ve mükerrem olacaktır.‖ 

(Gibbons 1998: 19)    

 

 Joseph von Hammer, yukarıdaki rüyayı Ertuğrul Gazi‘nin gördüğünü 

belirterek, hayal ürünü garip rivayetlere ġarklıların ve özellikle Müslümanların itibar 

ettiğini bildirir (Hammer 1996: 60). 

 Kuran‘a gösterilen bu saygından dolayı hem Ertuğrul Gazi‘ye hem de oğlu 

Osman Bey‘e soylarının yüceltileceği müjdesi verilir. Ġslamiyet‘in kabulünden 
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sonraki Türk hükümdarları Kuran‘a gösterdikleri saygıdan dolayı rüyalarında Hz. 

Muhammet tarafından ziyaret edilmiĢlerdir. Bu rüyaların ilk örneğini Selçukluların 

atalarından Lokman görür. Lokman evleneceği zaman zifaf odasında, o zamanın 

âdetine göre yedi Kuran nüshası da rahleler üzerinde dururmuĢ. Lokman, Kuranlara 

hürmeten o odada zifafa girmek istememiĢ. Bunu görenler kitapları kaldırıp baĢka 

yere götürmeyi teklif etmiĢler, Lokman bunu da münasip görmemiĢ. BaĢka bir eve 

giderek orada zifafa girmiĢ. O gece rüyasında peygamberi görmüĢ. Peygamber, 

Kuran‘a gösterdiği bu hürmetten dolayı kendisinin ve çocuklarının dünya ve ahirette 

izzet ve devlete nail olmaları için dua etmiĢ (Köprülü 2006: 46). Yöneticilerin 

dualarında Hz. Muhammet‘in dualarını almaları, halk arasında kendilerine kutsallık 

kazandırır. 

 Osman Beyin gördüğü ikinci rüya, kuruluĢ aĢamasındaki Osmanlının devlet 

politikasını belirler. Osman Gazi, rüyasında öldüğünü ve toz haline geldiğini görür. 

Onun tozundan bir ağaç büyür ve bu ağaçtan altı kol uzar. Bütün insanlar ağacın 

altında durur. Gölgesi dünyayı sarar. Bu rüya Osman Gazi‘nin altı oğlu olacağı ve 

Osmanlı hanedanının kıyamete kadar devam edeceği Ģeklinde yorumlanmıĢtır 

(Akbıyık 1997: 3). Bu rüyayı ÂĢık PaĢaoğlu farklı motiflerle Ģu Ģekilde nakleder: 

 

―Bir dervişin koynundan bir ay doğar, gelir, Osman Gazi‘nin koynuna girer. Bu ayın, 

Osman Gazi‘nin koynuna girdiği demde göbeğinden bir ağaç çıkar. Gölgesi dünyayı 

tutar. Gölgesinin altında dağlar var. Her dağın dibinden sular çıkar. Bu çıkan sulardan 

kimi içer, kimi bahçeler sular, kimi çeşmeler akıtır.  

 Osman Gazi uykudan uyandı. Sürdü, geldi. Şeyh‘e haber verdi. Bunun üzerine Şeyh 

der ki ―Oğul Osman! Sana müjde olsun ki Hak Teala sana ve nesline padişahlık verdi. 

Mübarek olsun ve benim kızım Malhun Hatun senin helalin oldu.‖ Hemen nikâh edip 

kızını Osman Gazi‘ye verdi.‖ (Atsız 1992: 16–17)   

  

 Osman Bey‘in bu rüyasına F. Köprülü Osmanlı Devletinin Kuruluşu adlı 

eserinde yer verir.  

 

 ―Osman, misafiri olduğu Şeyh Edebali‘den kızını ister. Şeyh iki sene 

buna müsaade etmez. Osman, bir gece Şeyh‘in evinde uyurken bir rüya 
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görür. Edebali‘nin koynundan bir ay çıkarak Osman‘ın göğsüne girer.‖ 

(Köprülü 2006: 45) 

 

 Oruç Beğ Tarihi‘nde bu rüyayı ilk olarak Osman Gazi‘nin babası Ertuğrul 

Bey‘in gördüğü anlatılır. Bunun üzerine de Edibali rüyayı ―Ya yiğit, düşinin tâbiri 

budur kim bir oğlun ola, adı Osman ola ve benim dahi bir kızım ola Rabia adlu, 

benim kızımı senin oğlun Osman‘a vireler.‖şeklinde yorumlar.  

 Oruç Beg Tarihi‘nin bir baĢka varyantında anlatıldığına göre birçok cariyesi 

olduğu halde çocuğu olmayan Ertuğrul Gazi, dindar bir kadınla evlendikten sonra bir 

rüya görür. Rüyasında ocağından çıkan bir pınarın deniz halini alarak bütün dünyayı 

kapladığını görür. Rüyasını Sultan Alâeddin‘in veziri Abdülaziz yorumlar. Bir 

çocuğunun olacağını ve soyunun dünyayı yöneteceğini müjdeler (Akbıyık 1997: 4). 

 Ömer Lütfi Barkan Kolonizatör Türk Dervişleri adlı eserinde farklı 

kaynakları bir araya getirerek rüyanın farklı varyantlarını ve özelliklerini verir 

(Barkan 1974). Giese‘nin neĢrettiği Tarih-i âli Osman adlı eserde de rüyayı Ertuğrul 

gazinin gördüğü belirtilmektedir. Ertuğrul Gazi, rüyayı tabir ettirmek için suret 

değiĢtirerek Konya‘ya gider ve orada Alâeddin‘in veziri Abdülâziz‘e bu rüyayı 

yorumlatmayı düĢünür. Fakat halk, rüyanın tabirini Abdülaziz‘in değil, aziz bir 

Ģeyhin yapabileceğini söyler. Babinger‘in neĢrettiği  ―Uruc Bey‖ tarihinde ise 

Ertuğrul‘un gördüğü rüyayı tabir eden Ģeyh, Konya‘da oturan Alaeddin‘in bile itikat 

ettiği meĢhur ve zengin bir Ģahsiyet olan Edibali‘dir. Ertuğrul, oğluna Edibali‘nin 

kızıyla evlenme zorunluluğunu bu tabirden sonra anlatır (Barkan 1974: 287).    

 Bu rüyanın bir diğer varyantı ve belki de en renkli olanını N. S. Banarlı, Ġdrîs-

i Bitlîsî‘den Ģu Ģekilde aktarır; 

 

―Osman bir rüya görür: Edebalı‘nın bedeninden bir ay çıkmakta, bu ay dolunay 

halinde gelip Osman‘ın göğsüne girmektedir. Ardından karnından büyük bir yeşil ağaç 

çıkar; Kafkasya, Atlas, Toroslar ve Balkanlar bu ağacın gölgesinde kalmakta, ağacın 

köklerinden Dicle, Fırat, Nil ve Tuna fışkırmaktadır. Bereketli tarlalar, gemilerin aştığı 

ırmaklar, hilâlin taçlandırdığı altın kubbeli şehirler, ezan sesinin yükseldiği minareler 

görülmektedir. Ağacın yaprakları birer kılıca dönüşmekte, rüzgâr onları İstanbul 

yönüne sürüklemektedir. Bu, iki denizin akıntılarının birbirine karıştığı ve iki kıtanın 

birbiriyle buluştuğu yer de yer alan bir şehirdir; iki safirle iki zümrüdün arasında yer 
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alan, bir yüzüğün taşını oluşturan elmasa benzemektedir; yüzük ise, tüm dünyayı 

kapsayan geniş bir yerin halkasıdır.‖ (Banarlı 2001: 511–512) 

  

 Bu varyantta ayrıntı verilerek Osman Bey‘in topraklarını Kafkaslardan 

Toroslara, Dicle‘nin aktığı topraklardan Tuna nehrinin kıvrımlarına ve en önemlisi 

de Ġstanbul‘a kadar geniĢleteceği bildirilir. 

 Türk mitolojisinde ayın, bazen gücün bazen de diĢiliğin sembolü olduğu daha 

önce belirtildi. Buradan hareketle rüyanın varyantlarının çoğunda ortak olan 

motiflere göre Edebalı, Osman‘ın rüyasında gördüğü ayı kızı Mal Hatun‘a; ağacı ise 

bu evlilikten doğacak soyun dünyaya hâkim olacağına bağlar.  

 Rüyada görülen ayın Mal Hatun‘u karĢılaması, ay simgeciliğiyle örtüĢse de 

ayın, Türk kültüründe mutlak iktidarın asıl sahibi olan Tanrı‘nın kendi iktidarından 

bir payı, yeryüzündeki temsilcisi Osman‘a devretmesinin simgesi olduğu 

söylenebilir. Rüyada geçen ay, Edebalı‘nın Osman‘a verdiği icazetin, kutsal yetkinin, 

bir anlamda da imparatorluğun meĢruluk belgesinin simgesidir (Kocabıyık 2004: 5). 

 Osman‘ın rüyasında beliren ayın bir baĢka anlamı da olabilir. Edebali‘den 

çıkan ayın (Bazı kaynaklarda hilâl olarak geçmektedir) Osman Bey‘in koynuna 

dolunay olarak girmesi, olgunlaĢmayı ifade eder. Osman‘ın Ģeyhinden hilâl evresinde 

çıkan ayın, kendisine dolunay evresindeyken gelmesi, yaĢlanmayı belki de kemale 

ermeyi ifade edebilir. 

 Orman ve ağaç kültü bütün dünya milletlerinin kültürlerinde ve hemen hemen 

bütün dinlerde görülen motiflerden biridir. Orman kültü, ilkel toplulukların orman 

ürünleriyle ve avcılıkla geçindikleri devirlerden kalmıĢtır (Ġnan 1995: 62). Ötüken 

ormanlarının Göktürkler için önemi bunun iĢaretidir. Orman kültüyle birlikte 

ağaçların da önemli olduğu bu dönemlerde, her kültürün öne çıkan ―kutsal ağaç‖ 

motifi vardır.  Dünya milletlerinde hayat ağacı, kozmik ağaç gibi adlarla karĢılanır. 

Türk kültüründe kutsal ağaç; hayat ağacı olarak vücut bulur (Ögel 1995: 480). Hayat 

ağacı ilgili olarak Pervin Ergun Türk Kültüründe Ağaç Kültü adlı eserinde Ģu bilgileri 

verir; 

 ―Mitolojik bir sembol olarak birçok mucizeyi gerçekleştirir. Hayat bahşederek üç 

âlemi birbirine bağlar. Bu olağanüstü ağaç, hem canlıların-özellikle insanların- üç 

âlemdeki işlerini düzenler, hem dünyanın düzenini temin eder, hem de içinde bulunduğu 

topluma ortak bir bağ, dayanışma, yakınlık sağlar. Bu ağacın temel vasfı ebedî 
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canlılıktır. Dünyanın üç tabakasını temsil eden hayat ağacının kökleri, gövdesi ve dal-

budaklarıyla, kozmik düzeyler arasında sağladığı iletişimle ideal bir semboldür. 

Allah‘ın ―el-hayat‖ sıfatını sembolize eden hayat ağacı, yeşil kaldığı müddetçe 

dünyanın var olacağına inanılmaktadır. Hayat ağacı tektir, yalnız ağaçtır ve kâinatın 

bel kemiğidir. İnsanın kemikleri de hayat ağacıyla özdeşleştirilir. Soy ağacı, soy kütüğü 

vs insan ile hayat ağacı arasındaki bağı gösterir. Hayat ağacı, dünya ile yer arasında 

kutsal değnek olarak da tanımlanır. Gökyüzünü tutan bu değneğin en önemli özelliği 

gökyüzündeki ruhların yolu olmasıdır. Şaman da bu yolu trans halinde iken kullanır.‖  

(Ergun 2004: 145–146).  

 

 Hayat ağacı, Osman‘ın rüyasında olduğu gibi soyun devamlılığını sağlayan 

nesillerin sembolüdür. Hayat ağaçları büyük devletler kurma yolunda ilerleyen Türk 

hakanların var olma düĢüncelerini simgeler. Türk hakanlarının bazılarının hayat 

ağacında doğdukları (Uygurların hakanı Bökü Han), bazılarının da soyunun hayat 

ağacında yaĢayan bir kadınla (Oğuz Kağan‘ın ikinci eĢi) devam ettiğine inanılır. 

 Türk kültüründe Tanrı‘nın kut vererek hakanlara devleti yönetme vazifesi 

verdiğinden daha önce bahsedildi. Bu kurucu hakanlar hayat ağacından güç ve 

kuvvet almaktadır (Ergun 2004: 180). Osman‘ın soyunu temsil eden hayat ağacı 

kendi rüyasında belirir. Rüyada Osman‘ın kendi göbeğinden çıkan ve Tanrı‘nın 

yanına kadar uzanan kozmik ağaç, Tanrı‘nın verdiği yönetme yetkisinin cisimleĢmiĢ 

hâlidir. Ağaç yerle gök arasındaki bağı kurarak Osman‘a verilen yönetme yetkisinin 

gökten geldiğine iĢarettir (Kocabıyık 2004: 5).   

 Rüyanın yer aldığı kaynakların çoğunda Osman Bey‘in göbeğinden çıkan 

ağacın türü hakkında bilgi yokken, bazı kaynaklarda bunun çınar ağacı olduğu 

bildirilir. Çınar ağacı Türk düĢüncesinde kökü, gövdesi, etrafa uzayan dalları ve 

güzel yapraklarıyla ―ulu ağaç‖ veya Dede Korkut‘ta yer aldığı gibi kaba ve büyük bir 

ağaç olarak kabul edilir (Ögel 1995: 477). Çınar ağacı, Osmanlı‘da devletin 

ihtiĢamını ve saltanatını karĢılayan ve daha çok Osmanlı‘nın ilerleme ve geniĢleme 

devirlerinde kullanılan bir semboldür. Ġmparatorluğun haĢmeti, yine haĢmetli bir 

ağaçla sembolize edilir. Osman Bey‘in düĢlediği ihtiĢamlı devlet rüyasında çınar 

ağacı olarak belirir. 

 Bu rüya etrafında oluĢan efsane, bir dünyevi ve ilahi otoriteyi ima eden ve 

Osman Gazi ile soyunun Balkanlar, Anadolu ve ötesinde toprak ve iktidar için 
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rakiplerine karĢı kazandıkları baĢarıları haklı gösteren, imparatorluğun kuruluĢ 

efsanelerinin en dayanıklılarından biridir (Finkel 2007: 2). Ö.L. Barkan‘a göre bu 

türden rüya hikâyelerinin tarihî bir hakikat gibi düĢünülmesi yanlıĢtır. Bu rüyanın 

Oğuz efsanesi olduğu ve hem Paris nüshasında hem de ReĢidüddin‘in Farsça 

Oğuznamesinde benzer bir Ģekilde yer aldığını belirtir (Barkan 1974: 286). F. 

Köprülü, bu motifin Osmanlı sülalesine bağlanmasını iki kaynağa bağlar. Ġlki, 

ReĢidüddin‘in eserinde anlattığı geleneğin Anadolu Türkleri arasında sözlü olarak 

yaĢadığı ve Osmanlının buradan faydalandığı Ģeklindedir. Ġkincisi ise, bu motifin 

ReĢidüddin‘in eserinden kaynaklandığı Ģeklindedir (Köprülü 2006: 6–7). Fakat asıl 

amaç; millet büyüklerinin Ģahsiyetinde Türk milletinin kendi yarını için rüya 

görebilmesidir. Bütün büyük milletler, önderleri böyle rüyalar görebildikleri ve 

gördükleri bu rüyaları gerçekleĢtirebildikleri ölçüde büyürler (Banarlı 2001: 512). 

Nitekim bu rüya sonrasında yapılan izdivacın, Osmanlının Asya‘daki diğer Türk 

kabileleri üzerinde egemenlik kurma çalıĢmalarına ilahi bir meĢruiyet verme arzusu 

içerdiği ortadadır (Köprülü 2006: 459). 

 ―Rüyayı gören Osman Gazi‘nin, bu ġeyhin kendisini ve gücünü çok iyi 

tanıması (ġeyhin iki yıl misafiri olmuĢtur) ve gölgesi âlemi tutan bir ağaç hayaline 

sahip olacak kadar siyasi emeller besleyecek vaziyette bulunması; rüyayı tabir eden 

ġeyh Edebali‘nin de hiç olmazsa, böyle bir rüyanın ifade ettiği fikrin ileride 

gerçekleĢeceğini sezecek bir tecrübeye sahip oluĢu manidardır.‖ (Barkan 1974: 287) 

Yapılan evliliğin karĢılığında Edebali de Osman Gazi‘den toprak alacağına dair bir 

belge alır. Hatta yazılı bir belge olarak değil de kılıç olarak verilir (Barkan 1974: 

288). 

 Osman Bey‘in rüyasındaki önemli kesitler aĢağıdaki tabloda bir arada 

verilmiĢtir.   

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı Gören ve 

Statüsü 

Rüyanın ĠĢlevi Rüyadaki Kutsal 

Karakterler 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın Sonucu 

Osman Bey / 

Osmanlı 

devletinin 

kurucusu 

Topraklarını 

GeniĢletme 

Ülküsünü 

belirtme  

 

____ 

 

 

Ay, Dalları geniĢ 

bir coğrafyayı 

kaplayan bir ağaç 

Osman Bey kendi 

soyundan 

geleceklerin geniĢ 

bir coğrafyaya 

hükmedeceğini 

anlar. 
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 1.2.2. AteĢ 

 Türk mitolojisinde devleti kuran kiĢinin ve soyunun siyasi hâkimiyetlerini 

kurabilmeleri için Tanrı tarafından rüyada teyit aldıkları ve bu rüyanın gerek devletin 

kuruluĢu sırasında gerek geniĢleme politikalarında ve gerekse devlet iĢlerinde rehber 

alındığı bilinmektedir (Akbıyık 1997: 1). AteĢ, Türk mitolojisinin önemli 

ögelerinden ve hükümdarların geniĢleme politikalarının simgelerindendir. AteĢ 

hayatın temel varlığı; evdeki ateĢ ocağı da ailenin temel varlığı olarak kabul edilir. 

Altaylıların ateĢe karĢı söyledikleri dualarda ateĢe ―güneĢ ve aydan ayrılmıĢsın‖ 

demeleri ateĢin kaynağının gökteki Ülgen-tanrı kabul ettiklerini gösterir. Yakutlar 

ocaktaki külün kıpırdamasını içinde çocuk ruhunun olduğuna ve ailede bir çocuk 

doğacağına haber verdiğine inanırlar (Ġnan 1995: 67). Selçuklu hükümdarı Selçuk 

Bey, gördüğü rüyada, soyunun dünyanın dört bir yanına dağılacağını görür. 

 

 i) Rüya öncesi 

 Büyük Selçuklu devletinin kurucusu Selçuk Bey, babası Dukak SubaĢı 

öldükten sonra on sekiz yaĢında baĢa geçerek birliği sağlamıĢtır. Oğuzların Kınık 

boyundandır. Selçuk Bey yönetimindeki Oğuz Türkleri geniĢleyerek Anadolu‘ya 

yerleĢmiĢlerdir. Selçuk Bey bir gece devletin geleceği ile ilgili bir rüya görür.  

 

 ii) Rüya  

 Rüyasında; 

―Ateşe işediğini ve ateşin kıvılcımlarının dünyanın doğusuna ve batısına sıçradığını 

görür. Bir tefsirciye danışır, o da, kendi kuşağından beylerin dünyanın dört bucağına 

hâkim olacağını müjdeler.‖ (Divitçioğlu 1994: 64) 

 

 Selçuk Bey rüyasında ateĢe iĢediğini görür. Kutsal olarak kabul edilen 

ateĢe iĢemek, Türk kültüründe saygısızlık olarak kabul edilir. Selçuk Bey‘in 

danıĢtığı tefsirci ise dünyanın dört tarafının hâkimiyet altına alınacağını söyler. 
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 iii) Rüya Sonrası  

 Türk kültüründe ateĢ bir fal unsuru olarak kabul edilir. AteĢe bakıp fal açmak 

Orta Asya Türklerinde çok yaygın bir âdettir. Özbek hanlarından Kocugum çadır 

çadır dolaĢarak ateĢe yağ atıp kadınların falına bakar ve doğuracakları çocuklar 

hakkında bilgi verir (Ġnan 1995: 68).  

 Göktürkler baĢta olmak üzere birçok Türk devletinde ateĢin kötü ruhları 

kovduğuna ve her Ģeyi temizlediğine inanılır. Bu yüzden ülkelerini ziyaret eden 

yabancıların ateĢ yolundan geçmelerini isterlerdi.  

 AteĢe sonsuz bir saygı vardır. AteĢe tükürmek, su ile söndürmek, ateĢe 

iĢemek, sert cisimlerle karıĢtırmak, kötü söz söylemek yasaklanmıĢtır (Ögel 1995: 

519–520). Bu saygıya rağmen Selçuk Bey‘in rüyada ateĢe iĢemesi, ateĢe saçı yoluyla 

fal bakma geleneğine bağlanabilir. AteĢe iĢemeyle kendi vücuduna ait bir unsur, ateĢ 

yoluyla yine kendi soyunun geleceği hakkında bilgi vermektedir. AteĢin 

kıvılcımlarının sağa sola dağılması kendisinden türeyeceklerin dünyanın sağına 

soluna hâkim olacaklarına iĢarettir. 

 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı Gören ve 

Statüsü 

Rüyanın ĠĢlevi Rüyadaki Kutsal 

Karakterler 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın Sonucu 

Selçuk Bey / 

Selçuklu 

devletinin 

kurucusu 

Topraklarını 

GeniĢletme 

Ülküsünü 

belirtme 

 

____ 

 

 

 

AteĢ 

Selçuk Bey, kendi 

kuĢağından beylerin 

dünyanın dört bir yanını 

hâkimiyet altına 

alacaklarını anlar. 

 

 Türk mitolojisinde hükümdarların gördükleri rüyaların çoğu, bazı kültürel 

sembolleri kullanarak geniĢleme politikalarının iĢareti olmuĢlardır. AĢağıdaki tabloda 

bu rüyalar bir arada verilmiĢtir. 
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RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı Gören ve 

Statüsü 

Rüyanın ĠĢlevi Rüyadaki Kutsal 

Karakterler 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın Sonucu 

Bökü Han / 

Uygur Hakanı 

Topraklarını 

GeniĢletme 

Ülküsünü 

belirtme 

Gök Ruhu  

____ 

Bökü Han, 

topraklarını 

geniĢleteceğini 

anlar, Ordu Balık 

Ģehrini kurar. 

___ / 

Altay Türklerinin 

Hükümdarı 

Topraklarını 

GeniĢletme 

Ülküsünü 

belirtme 

 

 

____ 

GüneĢ, Ay, Zühre Hükümdar, 

ülkedeki tek güç 

olarak kendini 

kabul etmiĢ ve 

topraklarını 

geniĢletmek için 

çalıĢmıĢ. 

Dei Seçen / 

Cengiz Han‘ın 

kayınpederi 

Cengiz Han‘ın 

çok güçlü 

olacağına ve 

topraklarını 

geniĢleteceğine 

iĢaret etme 

 

 

____ 

Ak-Sungur, 

GüneĢ, Ay 

Hükümdar, 

ülkedeki tek güç 

olarak kendini 

kabul etmiĢ ve 

topraklarını 

geniĢletmek için 

çalıĢmıĢ. 

Kaçuli /  

Moğolların ilk 

hanlarından biri 

Ġlerideki Moğol 

Hanlarını ve 

toprakların ne 

kadar 

geniĢleyeceğini 

bildirme 

 

 

____ 

 

Yıldız 

Rüyada gösterilen 

dördüncü yıldız 

Cengiz Han‘ı; 

yedinci yıldız 

Timur‘u iĢaret 

eder. Bu iki han 

döneminde 

Moğol 

hâkimiyetindeki 

topraklar 

artmıĢtır. 

Bökü Han / 

Uygur Hakanı 

Topraklarını 

GeniĢletme 

Ülküsünü 

belirtme 

Beyazlar giyinmiĢ 

bir ihtiyar. 

 

 

 

Yada taĢı 

Bökü Han, 

rüyanın etkisiyle 

sefere çıkar ve 

Balasagun Ģehrini 

kurar   

Selçuk Bey / 

Selçuklu 

devletinin 

kurucusu 

Topraklarını 

GeniĢletme 

Ülküsünü 

belirtme 

 

____ 

 

 

 

AteĢ 

Selçuk Bey, kendi 

kuĢağından 

beylerin dünyanın 

dört bir yanını 

hâkimiyet altına 

alacaklarını anlar. 

Osman Bey / 

Osmanlı 

devletinin 

kurucusu 

Topraklarını 

GeniĢletme 

Ülküsünü  

 

____ 

 

 

Ay, Dalları geniĢ 

bir coğrafyayı 

kaplayan bir ağaç 

Osman Bey kendi 

soyundan 

geleceklerin geniĢ 

bir coğrafyaya 

hükmedeceğini 

anlar. 

Tablo 1: Mitolojide Topraklarını GeniĢletme Ülküsünü Gösteren R.’ların K.’leri 
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 Türk mitolojisinde topraklarını geniĢletme ülküsü taĢıyan rüyaları kimlerin 

gördüğü ve rüyalarda geçen kültürel unsurlar aĢağıdaki tabloda bir arada verilmiĢtir. 

 

Rüyalarda Topraklarını GeniĢletme Ülküsünü Simgeleyen Unsurlar 

Rüyayı Gören  Göğe Ait Unsurlar Yeryüzüne Ait 

Unsurlar  

GüneĢ Ay Yıldız Yada 

TaĢı 

AteĢ 

 

Ağaç 

Bökü Han    •   

Altay Hakanı  • • •    

Moğollar/ Dei 

Seçen  

• •     

Moğollar/ Kaçuli   •    

Selçuk Bey     •  

Ertuğrul Gazi      • 

Osman Bey       • 

     Tablo 2: Mitolojide Topraklarını GeniĢletme Ülkülerinin Simgeleri 

 

 Türk mitolojisinde hükümdarların, hanların topraklarını geniĢletme ülküsüne 

sahip rüyalarında en çok göğe ait simgeler yer alır. Göğe ait bu simgeler Türk 

kültüründe gücün ve hükümranlığın sembolüdürler. 

 AĢağıdaki grafikte topraklarını geniĢletme ülküsü taĢıyan hükümdarların 

rüyalarında, bu ülkünün hangi simgeyle anlatıldığı oranlarla verilmiĢtir. 
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             Grafik 39: Mitolojide Topraklarını GeniĢletme Ülküsü Olan R.’lardaki Simgeler 

                                                           

 

 Rüyalarda göğe ait unsurlar yedi (%64) defa kullanılırken yeryüzüne ait 

unsurlar dört (%36) defa kullanılır. Ġslamiyet öncesinde Türklerin hükümranlığı göğe 

ait unsurlarla sembolize edilir. GüneĢ, ay ve yıldızlar hem Gök Tanrı‘nın hem de 

onun temsilcisi hükümdarların simgeleridir. Yada taĢı, Gök Tanrı‘nın insanlara 

armağanıdır. Yeryüzünde olsa da, gökyüzünden indirildiğinden göğe ait unsur olarak 

kabul edilmelidir.  

 

2. Hükümdarın Doğumunu veya Kutsallığını Bildiren Rüyalar 

 Türk devlet yönetiminde kağanların, hakanların, padiĢahların, hükümdarların 

devleti yönetme yetkisinin kendilerine Tanrı‘nın verdiği bir kut olduğuna inandıkları, 

bu yüzden bu görevi ilahi ve kutsal bir görev olarak gördükleri önceki bölümde 

belirtildi. Hükümdar, siyasi iktidarı, Tanrının yeryüzündeki temsilcisi sıfatıyla 

―Tanrı‘nın yarlığı‖ ile kurmaya çalıĢır.  

 Devlet yönetiminin babadan oğula geçmesi, hükümdardan sonra yine 

―Tanrı‘nın yarlığı‖ ile iktidara sahip olacak çocuklarına da kutsiyet kazandırır. 

Hükümdarlar, kendilerine gösterilen bağlılığın, çocuklarına da gösterilmesi ve 

çocuklarının zorluk çekmemesi için politikalar üreterek bu bağlılığı tesis etmeye 

çalıĢmıĢlardır. Bu kutsallığı kazandırma düĢüncesinde rüyalardan da faydalanılmıĢtır. 

Hükümdarın kendisi, eĢi veya hükümdar sülalesine yakın bir kiĢinin rüyada göreceği 

ve doğacak çocuğu iĢaret eden göğe ait ve tanrısal iĢaretler, kutsallaĢtırma 

2; 20% 

2; 20% 

2; 20% 

1; 10% 

1; 10% 

2; 20% GüneĢ

Ay

Yıldız

Yada TaĢı

AteĢ

Ağaç
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düĢüncesinde rüyanın ne derece önemli olduğunu gösterir. Bu rüyalarda, yine 

kültürün farklı katmanlarında yer alan bazı motiflerden yararlanılır. Ağaç, ateĢ, koç, 

balık, kuĢ gibi öğeler rüyalarda hükümdarın doğumunu ve onun kutsallığını 

nitelerler. Bu simgeler, bitkiler, hayvanlar ve nesneler olmak üzere üç grupta 

toplanabilir. 

 

 2.1. Doğumun ve Kutsallığın Bitkilerle SimgeleĢtiği Rüyalar 

 Hükümdarların doğumuna ve kutsallığına iĢaret eden en önemli bitki, daha 

önce belirtildiği gibi geniĢleme ülküsünün göstergesi olan ağaçlardır. Bu rüyalara ilk 

örnek olarak, Osman Bey‘in rüyasının bir örneği olan ve ReĢidüddin, Câmi‘üt- 

Tevârih adlı eserinin Oğuz ananelerini anlattığı bölümünde yer verdiği rüyadır. 

Rüyayı Selçuklu SubaĢılarından (Komutan) Arslan Bey görür. Rüyasında 

çocuklarıyla ilgili müjdeli haberler vardır.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Tuğrul Bey ve Çağrı Bey; Arslan Bey‘in çocukları, Selçuk Bey‘in de 

torunlarıdırlar.  Selçukluların teĢkilatlı devlet düzenine kavuĢmaları bu iki kardeĢ 

dönemindedir.. Ġki kardeĢ ilk önce babaları Arslan Bey‘i esir eden ve esaret altında 

ölmesine neden olan Gaznelileri mağlup ederler. Daha sonra NiĢabur kentinde 

bağımsızlıklarını ilan ederler. Tuğrul Bey, düzenli devletin ilk hükümdarıdır. Arslan 

Bey, çocukları Selçukuluları dirliğe kavuĢturmadan önce bir rüya görür.   

 

 ii) Rüya 

 

―Kendi göbeğinden çıkan üç büyük ağaç gövdesi büyür, büyür her tarafa gölge salar ve 

tepeleri göklere erer. Bunu kabilenin kâhinine söyleyerek tabir ettirir. Bu kabile içinden 

büyük bir hükümdar çıkacağını zaten evvelden haber vermiş olan kâhin, bu adama 

çocuklarının hükümdar olacağını, fakat bu sırrı kimseye açmamasını tembih eder.‖ ( 

Köprülü 2006: 46) 
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 iii) Rüya Sonrası  

 Ağacın ileride hükümdar olacak çocukları önceden müjdelemesi Türklerde 

ağacın kutsal bir simge olarak kabul edildiğinin bir göstergesidir. Osman Bey‘in 

rüyasında, ağacın Türk kültüründeki kutsallığı ön plandaydı. Bunların yanında,   

ağacın dikey olması, yerden bitmesi, yapraklarını kaybedip yeniden kazanabilmesi, 

kendisini sayısız kez yenilemesi, süslü ve güzel olması kutsallığını artırır (Eliade 

2003: 270). Türklerde ağacın hükümdar sülâlesi timsali olarak görülmesinde bu 

kutsallık ön plandadır. Hükümdar makamları birer ―yıĢ‖ (ormanlı dağ) olarak kabul 

ediliyordu (Esin 1979: 88). Ağacın biçimine olduğu kadar biyolojik özelliklerine de 

bağlı tüm bu nitelikler Türklerde ağacı bir evren simgesine dönüĢtürür.  

 Rüyada babanın göbeğinden çıkan ağaç, gölgesi her tarafı tutacak Ģekilde ve 

tepesi göğe çıkacak kadar büyüyor. Babanın üç oğlunun olacağını ve 

hükümranlıklarının bütün dünyaya yayılacağını önceden haber veren bu rüya, bu 

çocuklara beklenen kiĢiler olduklarından kutsallık kazandırmaktadır. 

 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı Gören ve 

Statüsü 

Rüyanın ĠĢlevi Rüyadaki 

Kutsal 

Karakterler 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın Sonucu 

Arslan Bey/ 

Seçuklu SubaĢısı 

Tuğrul ve Çağrı 

Bey‘i müjdelemek 

ve çocuklara 

kutsallık 

kazandırma. 

 

____ 

 

 

Üç büyük ağaç 

gövdesi 

Bu rüyadan sonra 

devlet kurulur ve 

halk arasında 

çocukların 

kutsallığı artar. 

 

 Gazneli devletinin tarihinde de hükümdarların doğumunun haber verildiği 

rüyalar yer alır. Gazneli devleti X-XII. yüzyıllarında Maveraünnehir, Hindistan ve 

Horasan‘da hüküm süren bir Türk devletidir. Gazneli devletinin kurucusu Alp Tegin 

olsa da, düzenli devlet teĢkilatını damadı Sevük Tigin sağlar. Gazneliler, Sultan 

Mahmut döneminde sınırlarını geniĢletirler.  

 

 i) Rüya Öncesi 

  Hükümdarın doğumunun bir ağaç ile sembolize edildiği rüyayı Sultan 

Mahmut (Mahmud Gaznevî)‘un babası Sevük Tigin görür.  Rüya, XIII. asır 
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müverrihi Cuzcânî‘nin Tabakât‘ı-Nâsırî‘sinde yer alır. Sevük Tigin, rüyayı karısı 

doğum yapmak üzereyken görür.  

 

 ii) Rüya 

 Sevük Tigin, Sultan Mahmut doğmadan bir saat evvel rüya görür; 

 

―Kendi evindeki bir ateşlikten bir ağacın çıkarak bütün dünyaya gölge saldığını görmüş 

ve bir tabirci bunu, onun fatih bir oğlu olacak şeklinde yorumlamıştır.‖ (Köprülü 2006: 

46) 

 

 Bu rüyada, evin ateĢliğinden çıkan bir ağacın bütün dünyaya gölge 

salmasından bahsedilmektedir.  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 ―Tanrı, insanlara et yemeyi emredene kadar insanların ateşe ihtiyacı yoktu. 

Ülgen gökten biri kara, biri ak iki taş getirdi. Kuru otları avucunda ezerek bir taşın 

üzerine koyup diğeriyle vurdu, otlar ateş aldı. Böylece insanlar ateş yakmayı 

öğrendi. Ülgen; Bu taş atamın kudretinden taşa düşmüş ateştir, dedi.‖ (Ġnan 1995: 

66) Bu mitolojik metin, ateĢin kutsallığını tanrının insanlara bir armağanı olmasına 

bağlar. Ġki taĢın çakılmasıyla elde edilen ateĢ, kutsal kabul edilip ayin ve törenlerde 

kullanılırken, kibritle yakılan ateĢ kutsal kabul edilmediğinden ayin ve törenlerde 

kullanılmamıĢtır. Aile ocağı kültü ile ateĢ kültü ayrı düĢünülmemelidir. Bu yüzden 

aile ocağında yanan ateĢ, nasıl yakılırsa yakılsın kutsal kabul edilmiĢtir (Ġnan 1995: 

66). Rüyadaki ―evin bir ateĢliği‖, evin ocağını simgelemektedir.  

 Türkler için evin ocağı çok önemlidir. BaĢlangıçta her ailenin bir ateĢ veya 

ocağının var olduğu düĢünülüyordu. Aile ateĢinin, aile için ailenin atası tarafından 

keĢfedilmesi, aile ocağının kutsallığını artırır. Anadolu‘da bu inanıĢ devam 

etmektedir. ―Ata ocağı‖, ―baba ocağı‖ gibi sözler de eski inanıĢların, bu güne gelen 

izleridir (Ögel 1995: 502).  

 Aileye, aile atası tarafından verilen ateĢin, aile ocağında devamlı yanması, 

aynı zamanda soyun devamının sembolüdür. Bu rüyada Sevük Tigin‘in rüyasında 

gördüğü ateĢ, her ne kadar kendi evininin ocağından çıksa da, hükümdarın evinin 
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aynı zamanda ülkeyi temsil etmesi, rüyada müjdelenen çocuğun hem aile soyunu 

hem de hükümranlığı devam ettireceğine iĢarettir. Hükümdar Sevük Tigin‘in, 

―Ocağın devamı‖ için doğacak çocuğunu rüyasında görmesi, müjdelenen çocuğa 

kutsallık atfeder. 

 Rüyada dikkat çeken bir diğer husus da ateĢin kaynağının çoğu zaman ağaç 

olmasıdır. AteĢten çıkan ağaç, bu ateĢin devamlılığı için aynı zamanda ham 

maddedir. Doğumu bir ağaçla sembolize edilen Gazneli Mahmut‘un, ocağın devamı 

için yanmaya hazır olması, devletin bekası için fedakârlıklardan kaçınmayıp sürekli 

çalıĢacağı anlamına gelir. Bu rüyayla Gazneli Mahmut‘un halk arasında kutsallığı 

artacaktır. 

 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı Gören ve 

Statüsü 

Rüyanın ĠĢlevi Rüyadaki 

Kutsal 

Karakterler 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın Sonucu 

Sevük Tigin / 

Gaznelilerin 

hükümdarı, Gazneli 

Mahmut‘un babası. 

Gazneli Mahmut‘un 

doğumunu 

müjdelemek ve ona 

kutsallık 

kazandırmak  

 

____ 

 

 

Evin ateĢliği 

(Ocağı), Ağaç 

Rüyadan bir saat 

sonra Gazneli 

Mahmut doğar. 

Gazneli Mahmut 

kutsallık kazanır. 

 

 2.2. Doğumun ve Kutsallığın Hayvanlarla SimgeleĢtiği Rüyalar  

 Türk mitolojik metinlerinde sıklıkla rastladığımız hayvanlar, rüyalarda 

hükümdarın doğumunu müjdeler ve gücüne güç katarak kutsallık kazandırır. Bazıları 

ongun olarak kabul edilen bu hayvanların birbirinden farklı özellikleri, hükümdarları 

kutsallaĢtırma düĢüncesine hizmet eder.  

 

 2.2.1. Balık 

  Balık Türk mitolojisindeki önemli hayvanlardandır. Altay mitolojisinde 

yaradılıĢ destanında Tanrı Ülgen‘in, dünyanın yarattığı üç balığın üzerine konduğu 

anlatılır. Verbitskiy‘in derlediği Altay Yaradılış Destanında anlatıldığına göre, Tanrı 

Ülgen uçsuz bucaksız suyun üzerinde uçarken, içine doğan bir ilhamla denizden 

çıkan taĢı tutar ve üzerine oturur. Tanrı Ülgen, sudan çıkan Akanay‘ın yardımlarıyla 

yaratma gücüne ve öğretisine sahip olur. Tanrı Ülgen, yer ve göğü yarattıktan sonra, 
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çok büyük üç balık yaratır ve dünyayı bu balıkların üzerine koyar. Balıkların ikisini 

kenarlara, birini ise tam ortaya koyar. Ortada bulunan balığın baĢı kuzeye 

bakmaktadır. BaĢını biraz eğerse tufan olur, çok eğerse dünyayı su basar. Balıklar 

kımıldayıp dünyayı su kaplamasın diye Mandı ġire‘ye de balıkları denetleme görevi 

verir (Ġnan 1995: 19-20). Balık, dünya düzeninin önemli ögelerinden biri olarak 

kabul edilmektedir. 

 

 i) Rüya Öncesi 

  Göktürklerde hükümdarın veya prensin doğumunun müjdelendiği rüyayı Pao 

görmektedir. Pao‘nun bir çocuğu olmadığından sembollerle dolu bir rüya görür. 

Rüyadaki en önemli simge balıktır.  

 

 ii) Rüya 

  

―Bir gün, tanrının kendisine bir erkek evlât vermesi için dua etmektedir. Bu sırada 

gözüne tepesinde iki boynuzu bulunan büyük bir balık görünür. Bu acayip balık, kurban 

kesilen yere yaklaşarak bir süre sonra kaybolur. Ertesi akşam karısı da aynı balığı, 

adam şeklinde elinde bir şey tutmuş görür. Bu yaratık elindeki parlak şeyi kadına verir. 

Bir oğlu olacağını müjdeler. Üç ay sonra çocuk doğar. Doğduğu zaman sol elinde 

adının (Yuen-Hay)yazılı bulunduğu görülür.‖ (Uraz 1994: 260) 

 

 Bu rüyada prensin doğacağı, önce boynuzlu balık olarak görülen daha sonra 

da adama dönüĢen bir varlık tarafından müjdelenmiĢtir. Çocuk doğduğunda isminin 

Yuen-Hay olarak sol elinde yazılmıĢ olması halk içinde geleceğin hükümdarına 

kutsallık kazandıracaktır. 

 Bu rüyayı Saadettin Gömeç farklı bir varyantıyla vermiĢtir. Bu varyantta bazı 

motiflerin değiĢtiğini görmekteyiz. Bu varyantta Pao, boynuzlu balığı rüyasında değil 

gerçek hayatta karısıyla beraber görmüĢtür. Kadın, sabah gördüğü bu ilginç balığı 

ertesi gece rüyasında bir adam suretinde görür. Rüyasında;  

  

―Bir insan suretinde, elinde yarım halde bir tavuk yumurtasına benzeyen bir şeyle 

kendisine doğru gelirken gördü. Bu nesne acayip bir şekilde parlıyordu. Adam onu 
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kadına verdi ve ―bunu ye, bu güneşin tohumudur. Çok ünlü bir oğlun olacak‖ dedi‖ 

(Gömeç 2006: 305) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Türk kültüründeki insandan hayvana veya hayvandan insana dönüĢüm motifi 

Pao‘nın gördüğü rüyanın hareket noktasıdır. Boynuzlu balık, kadının rüyasına 

girdiğinde genç bir delikanlıya dönüĢür. Adamın kadına yemesi için verdiği 

yumurtaya benzeyen parlak nesne, güneĢ tohumudur. Metinde, güneĢ erilliğin 

simgesidir. Balığın rüyada boynuzlu olması, bu boynuzlu balığın daha sonra genç bir 

delikanlıya dönüĢmesi ve güneĢin erilliği karĢılaması gibi iĢaretler doğacak çocuğun 

erkek olacağını müjdeler. Erkek çocuğun, ileride hükümdar olabilmesi için hayatı 

etrafında kutsal sayılan bazı olağanüstülükler yaĢanmalıdır. Bu olağanüstülüklerin 

ilki doğumdan önce görülen müjdeleyici bir rüyadır. 

 Doğan çocuğun sol elinde isminin (Yuen-Hay) yazılı olması, elinde veya 

avucunda kanla doğma motifini hatırlatır. Moğol hükümdarı Timuçin, elinde aĢık 

kemiğine benzeyen bir kan pıhtısı ile doğmuĢtur (Roux 2001: 61). Elindeki kan 

pıhtısının aĢık kemiğine benzetilmesi, aĢık kemiğinin milletlerinin kültür tarihindeki 

önemine iĢaret etmektedir. Birçok millet tarafından kehanet aracı olarak kullanılan 

bu kemiğin zenginliği sonsuzdur. Ġskeletin korunabilen en küçük, elle tutulması 

kolay olan aĢık kemiği, varlığın tüm özünü içerir ve en azından baba soyunu devam 

ettiren yaĢam ilkesi içerisindeki baĢlıca kemik olarak bilinir. AĢık kemiği baba 

soyunu gösterirken kanın anne soyunu iĢaret ettiği bilinmektedir. Eril olan her Ģey 

gibi, aĢık kemiği gökten gelir ve tanrının soyun devamı için bir hediye olarak kabul 

edilir (Roux 2001:  61). Doğacak çocuğun isminin Yuen-Hay olarak sol elinde 

olması, doğmadan evvel kutsallığını artırır. 

   

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı Gören ve 

Statüsü 

Rüyanın ĠĢlevi Rüyadaki 

Kutsal 

Karakterler 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın Sonucu 

Pao / 

Göktürk 

Hükümdarı 

Oğlu Yuen-

Hay‘ın 

doğacağını haber 

vermek 

 

____ 

 

Boynuzlu Balık 

Yuen-Hay elinda 

adının yazılı 

olduğu bir kan 

pıhtısıyla doğar. 
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 2.2.2. Ġnek-Öküz (Boğa) 

 Türk mitolojisinde boğa, bazı kavimlerin türediği hayvan olarak kabul edilir. 

Boğa veya öküz bazı kavimlerde Alplik ongunudur. Tonyukuk yazıtında da 

hükümdar yağlı, semiz bir boğayla kıyaslanmaktadır. Boğa, kuvvet ve kudretin 

sembolü olduğundan hükümdarlığın simgesi olarak seçilmiĢ ve egemenlik simgesi 

olarak tuğlara çizilmiĢtir. Bu çizimlerde boğa göğün unsuru (Gök boğa) olarak 

resmedilir (Çoruhlu 2006: 147-148). Hükümdarın doğumunun veya kutsallığının bir 

rüyada inek ve öküzle sembolize edilerek müjdelenmesi, Moğollarda Timuçin‘in 

doğumunda yer alır.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Bir Moğol olan Horçi, Timuçin‘in gelecekte hükümdar olacağını rüyada 

görür (Temir 1986: 56).   

 

 ii) Rüya 

 Horçi, rüyayı Ģu Ģekilde anlatır; 

 

―Göksel bir belirti geldi ve de bunu kendi gözlerimizle gördük. Bir vahşi inek geldi ve 

Camuka‘nın etrafında döndü. Daha sonra boynuzları ile bir araba üzerine kurulmuş 

olan çadırı yıkarak Camuka‘ya vurdu. Bu arada boynuzlarından bir kırıldı. Daha sonra 

boynuzu bulunmayan bir vahşi öküz büyük çadırın alt direklerini kaldırdı. Oraya 

yapıştı, onları çekti ve Timuçin‘in arkasından dolanarak böğüre böğüre geldi. 

Bunlardan biz Gök ve yeryüzünün mutabık kalarak Timuçin‘in bu halkın hükümdarı 

olarak seçtiklerini anladık. Göksel işaretler bunları bize gözlerimizle gördürerek 

uyardı.‖ (Roux 1998: 72) 

   

 Rüyada iki vahĢi hayvanın dövüĢünden bahsedilmektedir. Rüyanın asıl 

kahramanı Timuçin‘dir. 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Erkek ve diĢi olmalarından dolayı bu iki hayvan gök ve yerle 

özdeĢleĢtirilmiĢtir. Hakanların kutsallıklarını kazanmalarında gök ve yer ruhları rüya 
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yoluyla iĢaretçi olabilirler. Horçi‘nin gördüğü bu rüyada da hem gök ruhları hem de 

yer ruhları Timuçin‘in ileride hükümdar olacağını müjdelemektedir. Yer ve gök 

ruhlarının Timuçin‘in hükümdarlığı konusunda mutabık olmaları, Timuçin‘in bu 

görevi yer ve gök ruhlarının yarlığıyla elde edeceğini gösterir.     

 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı Gören ve 

Statüsü 

Rüyanın ĠĢlevi Rüyadaki Kutsal 

Karakterler 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın Sonucu 

Horçi / Moğol 

Hakanı 

Timuçin‘in 

hükümdar 

olacağını haber 

vermek 

 

____ 

 

Ġnek ve Öküz 

Timuçin‘e kutsallık 

kazandırılır. 

 

 2.2.3. Koç 

 Koç, Türk kültüründeki ongun hayvanlardandır. Göktürkler zamanında 

toprağa sunulan kurbanların baĢında koç gelir. Dede Korkut hikâyelerinde de 

törenlerde ―koyundan koç‖ kurban edilmiĢtir. Koçun boynuzları ve baĢı birçok 

kültürde yiğitliğin, kahramanlığın, üretkenliğin sembolü olarak kullanılır.  

 Tabgaçlar‘ın Gök Tanrı‘ya sundukları kurbanların baĢında beyaz koçlar gelir. 

Diğer renklerdeki koçlar yer tanrısının hayvanı olarak kabul edildiklerinden matem 

törenlerinde kurban edilmiĢlerdir (Çoruhlu 2006: 152). Hıtay sülalesinde de 

hükümdarın doğumu görülen bir rüyada müjdelenir.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Hıtay sülalesinin imparatorlarından Ġ-hsin‘in annesi hamile iken bir rüya 

görür. 

 ii) Rüya 

 

―Bir koç görür. Koçu elleri ile yakalar. Boynuzlarından ve kuyruğunda tuttuğu gibi 

dışarı atar.‖  
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 iii) Rüya Sonrası 

 Boynuzlu ve kuyruklu koçun prenslik alameti olduğu Hıtaylarda, bu rüya 

yeni bir prensin doğumunu müjdelemektedir (Ögel 1989: 560). Koç erkek çocuğa 

iĢarettir. 

 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı Gören ve 

Statüsü 

Rüyanın ĠĢlevi Rüyadaki Kutsal 

Karakterler 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın Sonucu 

Hıtay sülalesinin 

imparatorlarından 

Ġ-hsin‘in annesi 

Ġ-hsin‘in 

doğumunu haber 

vermek 

____ Koç Ġmparator  

Ġ-hsin dünyaya gelir. 

  

 2.2.4. KuĢlar 

 KuĢlar Türk kültüründe ongun olarak kabul edilir ve Göktürklerde olduğu 

gibi bayraklarda sembol olarak kullanılırlar. Türk destanlarına göre her boy, yırtıcı 

bir kuĢu sembol olarak alır. Bu kuĢlar aynı zamanda göğe ait olduklarından kutsal 

kabul edilmiĢ ve avlanıp etlerinin yenilmesi yasaklanmıĢtır. Kahramanlığın iĢareti 

olan kuĢların adları; güç, yiğitlik ve kahramanlık kazandırmaları arzusuyla erkeklere 

ad olarak verilir. Tuğrul, çağrı, sungur,  Ģahin, laçın gibi doğan adları bu düĢünceyle 

insan isimleri olarak kullanılır (Ögel 1995: 127). KuĢların bu özellikleri rüyalara 

yansıyarak hükümdar soyuna kutsallık kazandırır. 

 Geser Han, Altay ve Moğol destan ve efsanelerinde adı geçen bir 

hükümdardır. GerçekleĢtirdiği akınlar ve yaptığı kahramanlıklar uzun destanlarda 

iĢlenmiĢtir. Efsanevi özellikler gösteren Geser Han‘ın tarihî yaĢamı hakkında çok az 

bilgi vardır. Doğumuyla ilgili anlatılan olağanüstülüklerin baĢında doğumunun 

rüyayla annesine müjdelenmesi gelir. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Hükümdarın doğumunun veya kutsallığının rüyada görülen bir kuĢla 

sembolize edilmesine örnek rüyayı, Moğol Hükümdarlarından Geser-Han‘ın annesi 

görür.  
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 ii) Rüya 

 

―Gökten inen ve ağaçkakana benzeyen bir kuş görür. Bu kuş kadının karnına girer ve 

tekrar çıkmak için çaba sarf eder.‖ ( Ögel 1989: 593)  

 

 Rüyada gökten inen ve ağaçkakana benzeyen bir kuĢ, annenin karnına girer. 

 

 iii) Rüya Sonrası  

 Türk mitolojisinde, hakanlar veya imparatorlar tanrının yeryüzündeki 

temsilcileridir. Hakanları tahta çıkaran, Türklere zafer kazandıran, felaketlerden 

koruyan tanrıdır. Türklerin büyük baĢarılarından bahsederken hakan veya beyler 

daima ―tanrının inayeti ile‖ demeyi ihmal etmemiĢlerdir (Ġnan 1995: 26). Buna 

karĢılık imparator, doğumundan ölümüne kadar hayatının her aĢamasında tanrıdan 

yardım görür. Tanrı, kutsal bir simgenin ruhunu imparatoru doğuracak kadının 

karnına göndererek, doğacak çocuğun kutsallığını sağlar.  

 Moğollarda kartal, doğan ve ağaçkakan ongun olarak kabul edildiklerinden 

kutsaldırlar. Aynı zamanda ağaçkakan mutluluğun ve sevincin iĢareti olarak kabul 

edilmiĢtir. Ögel, ağaçkakanın Anadolu‘da hoĢ görülen bir kuĢ olduğunu belirtir (Ögel 

1995: 549). Bu rüya, yeni doğacak hükümdarın ülkesine mutluluğu ve refahı 

getireceğine iĢarettir. 

 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı Gören ve 

Statüsü 

Rüyanın ĠĢlevi Rüyadaki 

Kutsal 

Karakterler 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın Sonucu 

Geser-Han 

(Moğol 

Hükümdarı)‘ın 

annesi 

Geser-Han‘ın 

doğumunu 

müjdelemek, Geser 

Han‘ın ülkesine refahı 

getireceğini bildirmek 

 

____ 

 

 

Gökten inen 

ve 

ağaçkakana 

benzeyen bir 

kuĢ 

Geser-Han 

doğmadan evvel 

kutsallığı tesis 

edilir. 

  

 2.2.5. TavĢan 

 Türkler için ongun olan hayvanlardan biri de tavĢandır. TavĢanlar bazı 

hükümdarların armalarında sembol olarak kullanılırlar. Ongun olmasındaki en 
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önemli etkenler, doğurganlığın simgesi olduğundan bereketi iĢaret etmesi ve 

sülalelerin devamını simgelemesidir.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 KuĢ kılığına giren ruha, Hıtay sülalesinin mitolojisinde tavĢan kılığında 

rastlamaktayız. Ġmparatoriçeleri Ying-t‘ien, doğuracağı hükümdarı önceden 

müjdeleyen bir rüya görür. 

 

 ii) Rüya 

 

―Altın bir taç taşıyan düz ve süssüz bir elbise giyinmiş, elinde de bir silah tutan, bir 

Tanrı karşısına çıkmış. Bu tanrının, yüz ifadesi çok güzel ve kendisi de yakışıklı imiş. Bu 

tanrının peşinden de on iki tane garip hayvan geliyormuş. Bu hayvanlar arasında bir de 

siyah bir tavşan varmış. Bu siyah tavşan yürürken birdenbire imparatoriçenin koynuna 

girmiş. Daha sonra bu siyah tavşandan hamile kalan imparatoriçe, imparator T‘ai-

tsung‘u doğurmuş. İmparator doğarken çadırın üzerine siyah bir bulut gelmiş ve çadırı 

kapamış. Yine bu sırada gökten yıldırımın çıkardığı bir gürültü ile ve ateşe benzer bir 

ışık inerek çadırın bacasından içeri girmiş. Bütün kabile halkı bunu görüp ve şaşırmış.‖  

(Ögel 1989: 559) 

  

 Bu rüyada, Tanrı‘nın arkasındaki hayvanlardan tavĢanın kadının koynuna 

girmesi ve daha sonra kadının bu tavĢandan hamile kalması anlatılmaktadır.  

 

 ii) Rüya Sonrası 

 Tanrı böylece doğacak hükümdara kut vermektedir. Birinin baĢarılı bir kağan 

olabilmesi için, Tanrı‘nın vermesi gereken özelliklerin baĢında ―iyi talih‖ yani ―kut‖ 

gelir (Ögel 1988: 574). Tanrı‘nın kut vermesi bazen rüyada gerçekleĢir. 

Ġmparatoriçenin gördüğü rüyada da Tanrı, doğacak hükümdarı rüyada iĢaret ederek 

kutsamıĢtır.     

 Rüyada tanrının arkasından gelen on iki hayvan, Türklerin On iki hayvanlı 

takvimini hatırlatır niteliktedir. Bu takvimin dördüncü hayvanı TavıĢgan (TavĢan)dır. 

Ġmparator T‘ai-tsung‘un gerçekten de on iki hayvanlı takvimin tavĢan yılında 

doğduğu bilinmektedir. TavĢan yılı, doğurganlığından dolayı nimet ve feragatin bol 
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olduğu yıldır. Bu yılda hükümdarlar, insaflı davranıp adalet dağıtırlar. BarıĢ uzun 

yıllar devam eder. Bütün ülkede bereket görülür. Yağmur, çeĢme ve ırmak suları bol 

olur (Turan 2004: 102–103). TavĢan yılının bu özellikleri, imparatorun ülkesini 

refaha kavuĢturacağına iĢarettir. Ülkeyi bekleyen güzel günler rüya yoluyla 

müjdelenmiĢtir. Rüyadan belli bir zaman sonra, tanrının rüya yoluyla iĢaret ettiği 

hükümdar olağanüstü bir doğumla dünyaya gelmiĢtir. TavĢanın sülalenin devamını 

iĢaret etmesi, doğacak hükümdarın sülaleye güç kazandıracağına iĢarettir. Rüya 

sonrasında meydana gelen bu olaylar, hükümdara kutsallık kazandırmıĢ ve rüyanın 

sahiciliği ortaya çıkmıĢtır. 

 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı Gören ve 

Statüsü 

Rüyanın ĠĢlevi Rüyadaki 

Kutsal 

Karakterler 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın Sonucu 

Ying-t‘ien / 

Hıtay 

imparatoriçesi 

Ġmparator  

T‘ai-tsung‘u 

müjdelemek ve ona 

kutsallık kazandırmak. 

 

Tanrı 

 

Siyah tavĢan 

Ġmparator  

T‘ai-tsung dünyaya 

gelir. 

 

  Rüyada iĢaret edilen hükümdar doğup büyüdükten sonra, annesinin gördüğü 

rüyanın benzerini aynı motiflerle görür. 

 

―Başında çiçek ve yapraklardan oluşmuş bir çelenk taşıyan dış görünüşü çok güzel ve 

yakışıklı, bir tören alayına da başkanlık eden bir tanrı gördü. Tanrı birden bire gökten 

yere indi. Üzerinde altın kemerli beyaz bir elbise ve elinde de bir âsa vardı. Peşinden de 

onu, garip görünüşlü on iki hayvan takip ediyordu. Hepsi de böyle alay halinde 

giderlerken içlerinde bulunan kara bir tavşan, âni olarak imparatorun göğsünden içeri 

fırladı ve orada kayboldu. Bu sırada Tanrı, imparatora: - ―Sonraki Chin sülâlesinin 

kurucusu olan imparator, sizi çağırmak için elçi göndermiştir. Ona muhakkak 

gitmelisin.‖dedi ve kayboldu.‖ (Ögel 1989:  559) 

 

 Ġmparatorun gördüğü bu rüya, annesinin gördüğü ve kendisine kutsallık 

kazandıran rüyanın doğrulayıcısıdır. Tanrının rüyada imparatoru müjdelemesinin 

kanıtı, imparatorun doğumdan sonra gördüğü rüyada tanrıyla konuĢmasıdır. Tanrı, 

aynı zamanda hükümdarın baĢarılı olabilmesi için de kendisine yol göstermekte ve 

diğer sülâlelerle iliĢkilerde yardımcı olmaktadır.  
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 2.3. Doğumun ve Kutsallığın Nesnelerle SimgeleĢtiği Rüyalar 

 Hükümdarın kendisinin veya yakınlarının rüyalarında gördükleri bazı 

nesneler hükümdarı yüceltir. Bu nesnelerin fiziki özellikleri, hükümdarın 

yüceltilmesinde simge olarak kullanılmalarını sağlar. 

 

 2.3.1. Davul 

 Uygur metinleri incelendiğinde kutsallığa iĢaret eden rüyalara rastlanılır. Bu 

metinde yer alan rüyada kutsallık genellikle din adamlarıyla ilgilidir.  Bu metinde 

kutsal olanların tanrının gönderdiği ıĢıkla seçildiği anlatılır. Altun Yaruk‘ta bir kiĢi 

rüyasını Ģöyle aktarır; 

 

 ―92-(16) erte bedük altun küvrüg körür (17) tüşedi:: ol yme altun küvrüg(18) kün 

t(e)ngri tilgeni teg tegirmi(19) körkle y(a)ruk yaltrık üze kop-(20)-dın sıngar 

(yirtinçülerig barça bütürü) y(a)rutu yaltrıtu turur (21) erti.. ol y(a)ruk yaltrık içinte 

(22) yene sansız sakışsız ontın (23) sıngarkı burkanlar erdi‖ (Kaya 1994: 103) 

 

  ―Ertesi gün rüyasında büyük bir altın davul görür. O altın davul, Gün 

Tanrının tekerleği gibi (= gökyüzü gibi) yuvarlak, güzel parlak ıĢık üzerinde bütün ya 

da tek (Dünyadaki insanların tamamını) aydınlatır. O parlak ıĢık içinde yine sayısız ( 

= çok miktarda) yalnız burkanlar vardı.‖  

 Altın davul, Tanrı‘nın gönderdiği ıĢığı yansıtarak Burkanları iĢaret 

etmektedir. Rüyada altın bir davulun simge olarak seçilmesi ve Tanrının gönderdiği 

ıĢığı yansıtması, davul ile gökyüzü arasında kurulan Ģekil benzerliğindendir.  IĢığın 

içinde Burkanların olması, onların halkı aydınlatmak için Tanrı katından 

gönderildiklerine iĢarettir. IĢığın içinde halkı aydınlatma Burkanlara bir kutsiyet 

kazandırır.  

 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı Gören ve 

Statüsü 

Rüyanın ĠĢlevi Rüyadaki Kutsal 

Karakterler 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın Sonucu 

Uygurlardan bir 

kiĢi 

Burkanların 

kutsallığını 

artırmak 

____  

Altın Davul, 

GüneĢ 

Burkanların 

kutsallığı artar. 
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 2.3.2. Merdiven 

 Merdiven fiziki özellikleri gereği yükseğe çıkmayı sağlayan bir araçtır. 

Merdivenin basamakları, bir derece düzeni içerisinde yücelmeyi ve belli amaçlara 

ulaĢmayı simgeler. KiĢilerin rüyalarında kendilerini merdiven çıkarken görmeleri, 

daha yüksek bir manevi dereceye yolculuğa iĢarettir.  

 Yusuf Has Hacib‘in eserinde, rüyada merdivenle kemale erme motifine örnek 

vardır. Kutadgu Bilig‘de vezirin akrabası olan, kanaat ve akıbeti söyleyen OdgurmıĢ 

bir rüya görür (Silahdaroğlu 1996: 9). Akıl ve bilgiyi temsil eden, vezirin oğlu 

ÖğdülmiĢ, bu rüyayı tabir eder, rüya Ģu Ģekildedir. 

  

  ―6033 Rüyamda bir merdiven gördüm, onun elli basamağı vardı; yüksek ve 

enli, karşıma dikilmişti. 

  6034 Ben bu basamaklara birer-birer basarak, yukarı çıktım; sonuna kadar 

kaç basamak olduğunu saydım. 

  6035 Son basamakta bir atlı bana su uzattı; ben de alıp, sonuna kadar içtim 

ve suya kandım. 

  6036 Ondan sonra havaya yükselerek, göğe uçtum ve yükselip, gözden 

kayboldum‖ (Arat 1991: 432). 

 

 OdgurmıĢ her ne kadar kendi gördüğü bu rüyayı ölüme yorsa da, ÖğdülmiĢ 

aklını ve tabir konusundaki yeteneğini de kullanarak rüyayı Ģu Ģekilde yorumlar 

 

  ―6037 Öğdülmiş cevap verdi ve: ―-Bu rüya çok iyi ve çok güzel bir rüyadır.‖ 

Dedi 

  6039 Bütün rüyalarda yükselme itibara delâlet eder,  insan yükseldiği 

nispette şeref bulur. 

  6040 Rüyada insan ne kadar yükselirse, onun bahtı ve hâli de o kadar 

yükselir. 

  6041 Merdivenden çıkar gibi, onun saadeti yükselir ve adı büyüklük ile 

şöhret bulur. 

  6043 Rüyada merdiven izzettir, insan yükseldiği nispette ve her basamak için 

ayrı bir itibar görür. 

  6044 Ne kadar yükselirse, o kadar hürmet görür; saadet, tâlih ve dünya 

malından nasîbini alır. 
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  6045 Kaptaki suyu alıp içmek kendinin ve neslinin uzun hayata nâil 

olacağına delâlettir. 

  6046 Kalkıp göklere uçarak, en yükseklere çıkman ise, Tanrının senin bütün 

arzularını yerine getireceğine delâlet eder‖ (Arat 1991: 432–433).   

 

 Metinde elli basamaklı bir merdivenden gökyüzüne doğru çıkarken, son 

basamakta bir atlının verdiği suyu kana kana içip gökyüzüne uçan OdgurmıĢ‘ın, bu 

rüyayı ölüme yorması sonucu duyduğu endiĢeden bahsedilmektedir. Türk mitoloji ve 

destanlarında hükümdarın yanında rüyaları yorumlayan büyücü veya bilge kiĢiyi, 

eserde ÖgdülmiĢ temsil eder. ÖgdülmiĢ, rüyada yükselmenin itibara, bahta, saadete, 

Ģöhrete; merdivenin ise, izzete, hürmete, nasibe iĢaret olduğunu söyler ve kaptan 

içilen suyun soyun geleceğine; uçmanın ise Tanrı katında isteklerin kabul olacağına 

iĢaret olduğunu ekler.      

 OdgurmıĢ‘ın bu endiĢeye kapılmasının nedeni, yükseğe çıkma ve ölüm 

arasındaki iliĢkidir. Ölüm, insan olma durumunu aĢma ve öteki dünyaya geçme 

demektir. Öteki dünyanın, gökte ya da yüksekte bir yerde olduğuna inanılan dinlerde, 

ölünün ruhunun dağ patikalarını tırmandığına ya da ağaca çıkıp ipe tırmandığına 

inanılır (Eliade 2003: 116). 

 Göğe ulaĢmak sadece ölümle ilgili değildir. Ruhların öteki dünyaya giderken 

kullandıkları bu yol, yaĢarken göğe ulaĢma arzusu olanlar tarafından da 

kullanılmıĢtır. Bu yolu kullananlar kutsanmıĢ kabul edilir. Bu yol rüya yolu veya 

belli ayinlerde kendinden geçmeyle kat edilebilir. Bu yolculuk kimi zaman bir ip, 

kimi zaman bir ağaç ya da merdiven aracılığıyla gerçekleĢir. Türk mitolojisinde 

ġamanın göğe yolculuğu buna örnektir. Bu yolculuk ġamana kutsallığı kazandıran 

ana etmendir. ġamanın yükselmesi kimi zaman olağan adakların çerçevesinde Tanrı 

Ülgen‘e varıncaya kadar devam eder.  Bu yolculuk için öncelikle bir yurt kurulur ve 

bunun içine dalları budanmıĢ bir kayın ağacı yerleĢtirilir ve ağacın üstüne dokuz 

basamak oyulur. Beyaz bir at kurban olarak seçilir, çadırda ateĢ yakılır. ġaman bir 

kaz kuklasına biner ve uçuyormuĢ gibi yapar. Bundan sonra kayın ağacının 

basamaklarını yavaĢ yavaĢ tırmanarak göğün dokuz katını çıkar ve kendisini 

izleyenlere, gördüğü her Ģeyi ve göğün her katını tüm ayrıntılarıyla anlatır. Daha 
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sonra Ülgen‘in önünde diz çöker ve kurbanın ruhunu sunar (Eliade 2003: 118). 

Ülgen‘le tanıĢma Ģerefine nail olan ġaman, halkın gözünde kutsanmıĢtır. 

 Kutadgu Bilig‘de yer alan bu rüya motifi kutsanmaya iĢarettir. Ruhani 

yolculuklar, maddi unsurlarla gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu yolculuk bir kemale erme 

yolculuğu olarak da düĢünülebilir. Göğe doğru yükselme hem bu dünyada hem de 

öteki dünya da merhaleler aĢmaya iĢarettir. Rüyada kana kana içilen su uzun ömür 

olarak kabul edilmiĢtir.  

 Rüyayı gören OdgurmıĢ ise bu rüyadan tamamen farklı anlamlar çıkarmıĢtır.  

Merdiveni kullanarak gökyüzüne doğru tırmanmayı hayatın sonu olarak düĢünür. Bu 

düĢünceyi kuvvetlendiren diğer bir motif ise bu yolculuk sonunda bir atlının verdiği 

suyun kana kana içilmesidir. Bu dünyadaki yaĢamın, bu dünyadaki nimetlerin 

kendisi için bittiğini belirtir niteliktedir.  

  

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı Gören ve 

Statüsü 

Rüyanın ĠĢlevi Rüyadaki Kutsal 

Karakterler 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın Sonucu 

OdgurmıĢ / 

Vezirin akrabası 

OdgurmıĢ‘ın 

itibar kazanacağı 

bildirilir. 

 

____ 

 

Merdiven 

OdgurmıĢ‘ın statüsü 

halk arasında artar. 

 

 Hükümdarın doğumunun ve kutsallığını gösteren rüyalara Macarlarda da 

rastlanır. Macarlar, mitoloji bakımından Türk kültür çevresine bağlı kabul edilir. 

Macarların büyük kralı Almıos, Macar devletinin kurucusuydu. Annesi, Almos‘a 

hamile iken Ģöyle bir rüya görmüĢtür: 

 

 ―Gece uyurken Almos‘un annesinin karnından bir sel boşalmış. Sel, büyümüş ve 

bütün dünyayı kaplamış.‖ 

 

 Bu rüyayı tabir ettiren anne, bir çocuk doğuracağını ve bu çocuğun bütün 

dünyayı egemenliği altına alacağını öğrenir (Ermetin, 2009: 173). Annenin karnından 

boĢalıp bütün dünyayı kaplayan sel, bunun en önemli iĢaretidir. 

 AĢağıdaki tabloda hükümdarın doğumunu ve kutsallığını gösteren rüyalar 

motifleriyle beraber bir arada verilmiĢtir. 
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RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı Gören ve 

Statüsü 

Rüyanın ĠĢlevi Rüyadaki 

Kutsal 

Karakterler 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın Sonucu 

Arslan Bey/ 

Seçuklu SubaĢısı 

Tuğrul ve Çağrı 

Bey‘i müjdelemek ve 

çocuklara kutsallık 

kazandırma. 

 

____ 

 

 

Üç büyük ağaç 

gövdesi 

Bu rüyadan sonra 

devlet kurulur ve 

halk arasında 

çocukların 

kutsallığı artar. 

Sevük Tigin / 

Gaznelilerin 

hükümdarı, 

Gazneli 

Mahmut‘un 

babası. 

Gazneli Mahmut‘un 

doğumunu 

müjdelemek ve ona 

kutsallık 

kazandırmak  

 

____ 

 

 

Evin ateĢliği 

(Ocağı), Ağaç 

Rüyadan bir saat 

sonra Gazneli 

Mahmut doğar. 

Gazneli Mahmut 

kutsallık kazanır. 

Geser-Han 

(Moğol 

Hükümdarı)‘ın 

annesi 

Geser-Han‘ın 

doğumunu 

müjdelemek, Geser 

Han‘ın ülkesine 

refahı getireceğini 

bildirmek 

 

____ 

 

 

Gökten inen ve 

ağaçkakana 

benzeyen bir 

kuĢ 

Geser-Han 

doğmadan evvel 

kutsallığı tesis 

edilir. 

Ying-t‘ien / 

Hıtay 

imparatoriçesi 

Ġmparator  

T‘ai-tsung‘u 

müjdelemek ve ona 

kutsallık 

kazandırmak. 

 

Tanrı 

 

Siyah tavĢan 

Ġmparator  

T‘ai-tsung 

dünyaya gelir. 

Hıtay sülalesinin 

imparatorlarından 

Ġ-hsin‘in annesi 

Ġ-hsin‘in doğumunu 

haber vermek 

 

____ 

 

Koç 

Ġmparator  

Ġ-hsin dünyaya 

gelir. 

Horçi / Moğol 

Hakanı 

Timuçin‘in 

hükümdar olacağını 

haber vermek 

 

____ 

 

Ġnek ve Öküz 

Timuçin‘e 

kutsallık 

kazandırılır. 

Pao / 

Göktürk 

Hükümdarı 

Oğlu Yuen-Hay‘ın 

doğacağını haber 

vermek 

 

____ 

 

Boynuzlu Balık 

Yuen-Hay elinda 

adının yazılı 

olduğu bir kan 

pıhtısıyla doğar. 

OdgurmıĢ / 

Vezirin akrabası 

OdgurmıĢ‘ın itibar 

kazanacağı bildirilir. 

 

____ 

 

Merdiven 

OdgurmıĢ‘ın 

statüsü halk 

arasında artar. 

Uygurlardan bir 

kiĢi 

Burkanların 

kutsallığını artırmak 

  

Altın Davul, 

GüneĢ 

Burkanların 

kutsallığı artar. 

Tablo 3: Mitolojide Hükümdarın Kutsallığını Gösteren Rüyaların Kesitleri 

 

 Türk mitolojisinde hükümdarların doğumunun ve kutsallığının iĢaret edildiği 

dokuz mitolojik metnin sekizini yönetici kadrosunda olanlar veya onların yakınları 

görür. Rüyayı gören dokuz kiĢinin hükümdara yakınlıkları aĢağıdaki grafikte bir 

arada verilmiĢtir. 
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              Grafik 40:  Hükümdarın Kutsallığına ĠĢaret Eden Rüyaları Görenler 

 

 Hükümdarın doğumuna veya kutsallığına iĢaret eden dokuz mitolojik metnin 

dördünde (%45) rüyayı doğacak hükümdarın babası görür. Rüyayı gören babalar da 

hükümdardır. Gördükleri rüyalar, görevi oğullarının devralacaklarının iĢaretidir. 

Mitolojik metinlerin üçünde (%33) rüyayı, doğacak hükümdarların anneleri görür. 

Anneler, rüyaları hükümdarlara hamileyken görürler.  Bir (%11) metinde rüyayı 

yöneticinin kendisi görürken, bir rüyayı sıradan biri görür. 

 Türk mitolojisinde hükümdarın doğumunun ve kutsallığının iĢaret edildiği 

rüyalarda bazı simgeler kullanılır. Bu simgeler aĢağıdaki tabloda bir arada 

verilmiĢtir. 

Rüyalarda Hükümdarın Doğumunu ve Kutsallığını Simgeleyen Unsurlar 

Hükümdarlar/ 

KiĢiler 

Bitkiler Hayvanlar Nesneler 

Ağaç KuĢ TavĢan Koç Ġnek-

Öküz 

Balık Merdiven Davul 

Tuğrul •        

Sevük Tigin •        

Geser Han  •       

Ying-t‘ien   •      

Ġhsin     •     

Timuçin     •    

Pao      •   

OdgurmıĢ       •  

Burkanlar        • 
Tablo 4: Mitolojide Doğumu ve Kutsallığı Simgeleyen Unsurlar 

4; 45% 

3; 33% 

1; 11% 

1; 11% 

Hükümdarın Babası

Hükümdarın Annesi

Hükümdar

Sıradan Biri
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 Yukarıdaki tabloda doğumu ve kutsallığı simgeleyen unsurlar bir arada 

verilmiĢtir. Bu unsurların oranları Ģu Ģekildedir; 

 

 

             Grafik 41: Mitolojide Hükümdarın Doğum ve Kutsallığını Simgeleyen Unsurlar 

 

 Grafiğe göre rüyada hükümdarın doğumu ve kutsallığı bildirilirken en çok 

hayvanlardan faydalanılır. BeĢ (%55) rüyada deniz, kara ve gökyüzüne ait 

hayvanlardan faydalanılır. Ġki (%23) rüyada ağaçlardan ve yine iki (%22) 

nesnelerden faydalanılır.  

 

 3. Sırra Erdirici Rüyalar 

 ġamanizm, Türk inanç sitemini oluĢturan önemli ögelerdendir. Çin 

kaynaklarından elde edilen bilgilere göre eski Orta-Asya ġamanizm‘inin esaslarını 

Gök-Tanrı, güneĢ, ay, yer, su, ata ve ateĢ kültleri oluĢturur (Ġnan 1995: 2).  ġaman, 

kutsal bir kiĢiliktir. ġaman inancının ayin ve törenlerini yapan bu kiĢiye ―Kam‖ da 

denir. Yakutlar erkek Ģamana ―oyun‖, kadın Ģamana da ―udagan‖ derler (Ġnan 1995: 

74). Ġslamiyet öncesi inançları oluĢturan ġamanizm ve ġamanlığın iĢleyiĢi yoluyla 

sürdürülen birliktelik sonucunda oluĢan köklü kültür, toplumsal örgütlülüğün 

dayanağı olduğu gibi, bu örgütlülüğün sağladığı gelenek-görenekler de, ġamanlığın 

iĢlevselliğini sürdürmesini mümkün kılmıĢtır (Hassan 1986: 54). 

2; 23% 

1; 11% 

1; 11% 

1; 11% 

1; 11% 

1; 11% 

1; 11% 

1; 11% Ağaç

KuĢ

TavĢan

Koç

Ġnek-öküz

Balık

Merdiven

Davul
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 Canlı, ölmüĢlerin ruhu ve tanrı üçlüsü arasındaki iletiĢimi sağlayan kiĢi 

Ģamandır. Bu iletiĢim bağının yanında kâhinlik, tabiplik, tören yöneticiliği, kötü 

ruhlardan koruma, kutsallara kurban sunma gibi birçok görevi üstlenmiĢtir. Ġnsan, 

küçük ruhlara, aileyi koruyan ateĢ ve iyi yer-su ruhlarına bizzat kendisi de kurbanlar, 

saçılar sunabilir. Fakat insan, en büyük düĢmanı olan kötü ve kuvvetli ruhlara 

ulaĢamaz ve kurban sunamaz. Bu zor görevi kudretini göklerden, atalarının 

ruhlarından alan ġamanlar yapabilir  (Ġnan 1995: 76).  Bu önemli vazifelerden dolayı 

ġamanlar kutsal kabul edilir. Bu yüzden Ģaman olabilmenin sınırlı ve zor Ģartları 

vardır. ġaman adayı, iyi ruhlar veya tanrı tarafından davet alarak,  babasından 

devralarak veya kendisinin Ģahsi çabalarıyla bu mertebeye ulaĢabilir. ġaman adayı, 

bu yollardan hangisi ile Ģaman mertebesine ulaĢmak isterse istesin sadece iki çeĢit 

talimat aldıktan sonra Ģaman olduğu kabul edilir. Ġlki; estetik baĢlığı altında 

toplanabilen rüya görme, hayal veya vecit halinin gerçekleĢmesi gibi Ģartlardır. 

Ġkincisi ise, Ģaman tekniklerini, ruhların fonksiyonlarını öğrendiği geleneksel 

yöntemdir (Günay 1999: 12). Mircea Eliade, Şamanizm adlı eserinde ―Rüya 

Şamanlık durumuna ulaşmanın bir yoludur. Bunlar yukarıdan gelen bir seçilmenin 

işaretidir. Bunlar, sırra ermenin birer işaretidir.‖ der (Eliade 1999: 55). Ölü 

Ģamanların ruhları rüyada, Ģaman adaylarını Ģaman olmaya davet ettiklerinde, adaylar 

psikolojik kriz geçirir, dalgınlaĢır, yalnızlık arar, uykusunda Ģarkı söyler ve 

kolaylıkla sık sık Ģuurunu kaybeder. ġamanın gördüğü rüyada ruhu, kutsal ruhlar, 

yarı tanrı veya tanrıların olduğu yere götürülür ve orada eğitilirdi. Bu eğitimin zorlu 

koĢullarında günlerce aç kalan Ģaman kendine fiziksel zararlar da verip kan 

kaybedebilir. Bu yüzden Ģaman adayları rüyada kan kaybedip yeni kan alabilirlerdi 

(Günay 1999: 12).  KiĢi, daha Kam adayı iken, efsane motifleriyle simgelenmiĢ ve 

ruhunun serüvenleri niteliğindeki rüyalarını anlatmayı sever. Eğitim sürecinin bir 

aĢaması olan bu rüyalarda, yöneteceği sağaltım ayinlerinde nelere ihtiyacı olacağı 

Kam‘a öğretilir (Ermetin 2009: 173). ġamanların bazıları, düĢte ziyaret 

edildiklerinde ilkin Ģaman olmamak için direnseler de sonra boyun eğip, 

mesleklerine giriĢ için gerekli eğitimi ve töreni kabulleniyorlardı (BaĢgöz 1973: 29).   

 ġamanların rüyalarda eğitimleri sırasında kan kaybetmeleri sadece 

kendilerine verdikleri zararlarla ilgili değildir. ġaman adayı rüyadaki eğitimde ruhlar 

veya yırtıcı hayvanlar tarafından fiziki zarar görebilir. Örneğin; Ģaman olmak isteyen 



177 

 

  

bir aday, rüyasında ruhların kendisini parçaladığını, sonra göğe çıkardığını görür 

(Eliade 1999:  65). Usta ġamanların ruhlarını rüyada görmenin mesleğin devamlılığı 

için Ģart olduğu Yakut Ģamanlarından birinde ruhlar tarafından parçalanma ve kan 

kaybetme vardır. Bu kiĢi Ģaman olmadan önce; 

 

 ―Rüyasında eski bir şamanın ölülerin ruhunu ‗yukarıdan ve aşağıdan‘ nasıl 

topladığını ve ayrıca kendisinin günahkâr ruhlardan biri olduğunu görüp vücudunu 

parçalar. Daha sonra bu şamanlar şaman adayının kanını akıtıp, bir taraftan şaman 

davulu çalarken, diğer taraftan da akan kandan hastalığın kaynakları ve bütün kökleri 

üstüne serperler.‖ (Reıchl 2002:  58). 

 

 ġaman adayı bu rüyadan sonra ġamanlık bilgisine sahip olmuĢ kabul edilir.  

BaĢka bir rüyada da ġaman adayı, rüyasında beyaz bir doru at, pençesini omzuna 

dayayan bir aslan ve kendisini ısıran bir yılan görür ki bu rüya da ġamanlık bilgisinin 

tamamlandığı manasındadır (Eliade 1999: 80). ġamanlara göre bu rüyalar bir mesaj 

içeririler. Bu rüyaları, ruhlarını onlarla iletiĢimi ve ikazı olarak algılarlar. 

 ġamanizm‘de diĢi ruhların rüyalarda ortaya çıkması, Ģamanlığa eriĢme 

ayinlerini rüya motifine bağlayan önemli motiflerdendir. Bir Ģaman, diĢi ruh ile 

karĢılaĢmasını söyle ifade etmektedir; 

 

 ―Hasta yatağımda uyurken, bir ruh bana yaklaştı, güzel bir kadındı, görünüşü çok 

ince idi. Yüzü ve giyimi bizim kadınlarımız gibi idi. Bana şöyle dedi: ―Ben şaman 

atalarınızdan Ayami, onlara şamanlığı öğrettim. Şimdi de sana öğreteceğim, şaman 

olacaksın. Seni seviyorum, şimdi kocam yok, sen benim kocam olacaksın, sana eş 

olacağım. Sana yardımcı ruhlar vereceğim. Onların yardımı ile iyileşeceksin. Ben de 

sana bilmen gerekenleri öğreteceğim.‖ (Günay 1999: 13).    

  

  ġamanizm geleneklerine bağlı uluslarda geleceği bildiren rüyaları en çok 

kadınlar görürler. Kahramanların istikbalini haber verenler genellikle kadınlarıdır 

(Ġnan 1995: 90). Kadınların bu rollerine, Ģamanların dünyaya geliĢinde de rastlanır. 

Doğacak Ģaman aynı zamanda bu geleneğin devamını sağlayacaktır. Büyük bir 

Ģamanın annesi, çocuğunu doğurmadan önce güzel bir rüya görmüĢ. Rüyasında; 
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 ―Büyük ve güzel bir çayırlık içinde bulunuyormuş. Güneşin ışıkları ile pırıl pırıl 

aydınlanan bu çayırlığın ortasında üç kırmızı çam ağacı varmış. Çamların üzerinde de 

üç kuş yuvası varmış. Kadın bu yuvalara yaklaşmış ve en küçük olanı eline almış. 

Yuvayı alır almaz şamana gebe kalmış.‖ (Ögel 1989: 596). 

   

 Uykunun, kimi zaman ―Geçici Ölüm‖ Ģeklinde sayılması ve de rüyanın, 

ruhun serseri Ģekilde dolaĢması veya baĢka bir ruhun ziyareti Ģeklinde kabul edilmesi 

dolayısıyla rüya tabiri veya düĢ yorumu özünde ġamanizm‘le çok yakından ilgilidir ( 

Roux, 1998: 71).  

 ġamanların ruhlar tarafından düĢte ziyaret edilerek seçilmeleri ve sade 

kiĢilikten Ģaman mertebesine geçmeleri kendilerine kutsallık kazandıracaktır. Sırra 

erme olarak da adlandırılabilen bu mertebe yükselmede en önemli rol rüyalara aittir. 

 Türk mitolojisindeki rüyalara genel olarak bakıldığında rüyaların gelecekten 

haber vermek ve ġaman adayının eğitimine katkıda bulunmak gibi temel iki iĢlevi 

vardır. Ġleride hükümdar olacak çocuğun doğumunu müjdelemek, topraklarının 

geniĢleyeceğini müjdelemek gelecekten haber vermenin en önemli Ģekilleridir. Türk 

mitolojisindeki rüyaları devlet yönetimindekiler, yakın akrabaları ve Ģaman adayları 

görürler. Bu rüyalarda kutsal karakterler çok azdır. Bu durum mitolojilerin dinler 

öncesi döneme ait ürünler olduklarının iĢaretidir. Rüyalarda ağaç, güneĢ, ay, yıldız, 

kuĢ, yada taĢı gibi kültür tarihi açısından önemli simgeler yer alır.  
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

 TÜRK DESTANLARINDA RÜYA 

 

I- Destan Kavramı 

 Eski Yunancada ―epope‖, Farsçada ―destân‖ olarak adlandırılan kahramanlık 

temalı epik anlatılar için, Türkiye Türkçesinde de ―destan‖ kelimesi kullanılır.  

Azerbaycan, BaĢkurt, Kazak, Kırgız, Tatar ve Uygur Türkçelerinde ―dastan‖;  Özbek 

Türkçesinde ―dâstân‖; Türkmen Türkçesinde ise ―dessân‖ Ģeklinde kullanılır 

(KarĢılaĢtırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü 1991: I, 166).   

 Türk boylarında destanı karĢılamak için ―alıptığ nımax‖, ―comok‖, ―jomok‖, 

―cır‖, ―jır‖, ―batırlar cırı‖, ―maadırlıg tool‖, ―kay çörçök‖, ―kaylap aydar çörçök‖, 

―olongho‖, ―alıptıh nımah‖, ―boy‖ gibi kelimeler de kullanılır (Çobanoğlu 2003: 15). 

 Destanlar hakkında sözlüklerde ve bilim adamlarının eserlerinde çeĢitli 

bilgiler yer alır. Destan terimi için sözlüklerde birbirine yakın açıklamalar yapılır. 

Kâmûs-ı Türkî‘de ―Dâsitân‖ olarak kullanılan terim; ―1.hikâye, masal, sergüzeşt 2. 

bir vaka veya hâli hikâye eden âmîyâne manzume‖ Ģeklinde açıklanır (ġemseddin 

Sâmî 1996: 598). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat‘te; ―hikâye, kıssa‖ 

(Devellioğlu 1998: 178); Misalli Büyük Türkçe Sözlükte; ―Milletlerin eski çağlardaki 

din, fazilet ve millî kahramanlık maceralarını, başlarından geçenleri dile getiren 

büyük manzum hikâye, epope‖ (Ayverdi 2005: 683); Türkçe Sözlükte; ―Tarih öncesi, 

tanrıça, yarı tanrı ve kahramanlarla ilgili olağanüstü olayları konu alan şiir ile bir 

kahramanlık öyküsünü ya da bir olayı anlatan, koşma biçiminde, ölçüsü on bir hece 

olan halk şiiri‖  (T.Sözlük 2005: 510) Ģeklinde tanımlar yer alır.    

 Pertev Naili Boratav; ―Çoklukla nazımla düzenlenmiş, ulusların yazı-öncesi 

çağlarında oluşmuş uzun soluklu anlatılardır.‖Ģeklinde tanım yapar (Boratav: 35–

37).  

 Nihad Sami Banarlı destanı; ―milletlerin din, fazilet ve milli kahramanlık 

maceralarının manzum hikâyeleridir.‖ Ģeklinde açıklar (Banarlı 2001: 1). Faruk 

Kadri TimurtaĢ destanlar için; ―Tarihten önce veya tarihin başlangıcı sırasında bir 

milletin geçirdiği maceraları, yetiştirdiği kahramanları; tabiatı, kâinat ve cemiyet 

hadiseleri hakkında düşündüklerini ve bunlar karşısında aldığı vaziyetleri anlatan 
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din ve kahramanlık efsane ve hikâyeleridir.‖der (TimurtaĢ 1999: 4). 

Karl Reıchl, destanının tanımını yapabilmek için Ģekil özelliklerine göre 

farklı, anlatmaya dayalı bir hadise olarak da farklı bir tanım yapılması gerektiğine 

inanarak Ģekil özelliklerine göre destan için; ―Şiir halinde veya nazım ve nesir 

karışık halde bir anlatı, birden fazla epizodu içine alacak bir uzunluğa sahip ve de 

şahsî sahneleri ayrıntılı olarak anlatmaya izin veren bir anlatıdır.‖ Ģeklinde bir 

tanım yapmıĢtır. Anlatmaya dayalı bir hadise olarak tarif edildiğinde destan; ―Bir 

şölen havasında, usta bir şair-destancı tarafından özel bir söyleyiş ve anlayış 

tarzıyla ve bir kural olarak da bir müzik aleti eşliğinde icra edilen bir anlatmadır.‖ 

(Reıchl 2002: 130–131).  

 Manasçılar destanı anlatmaya baĢlamadan önce destanın tanımını Ģöyle 

yaparlar; ―yarısı yalan, yarısı gerçek / yârenlerin hâtırı için / çene çalıp söyleriz / 

kaplan Manas‘ın şanı için… çoğu yalan, çoğu gerçek / cemaatın hatırı için / 

gümbürletip söyleriz / boz yeleli erin şanı için / yanında bulunmuş kişi yok / yalan ile 

işi yok‖ ( Boratav: 37). 

 Türk milletinin en karakteristik özelliklerinden biri sürekli hareket hâlinde 

oluĢudur. Bu hareket Türkün mekândan mekâna, coğrafyadan coğrafyaya koĢmasına 

sağlamıĢ ve arkasında birçoğu menkıbelere ve efsanelere karıĢmıĢ bir destan külliyatı 

bırakmıĢtır. Denilebilir ki Türk tarihi, bu yönüyle bir destanlar tarihi, bir var oluĢun 

ve her defasında yeniden diriliĢin sembolüdür (Çelepi 2010: 264). 

 Türk destan devrinin Orta Asya‘da yapılan arkeolojik araĢtırmalar sonunda 

elde edilen bilgilere göre, M.Ö XII. asra kadar uzandığı düĢünülmektedir (Yıldırım 

1998: 149). Üç bin yılı aĢkın süredir var olan Türk destanlarının tasnifi konusunda 

bilim adamlarının çeĢitli görüĢleri vardır. Fuat köprülü, Türk destanlarını hem 

coğrafi sahalara göre hem de tarihî ve kavmî dairelere göre sınıflandırmayı uygun 

görür. Köprülü destanları Altay-Yenisey, Bozkırlar ve Tarım-Sır-Derya olarak üç 

farklı coğrafyaya ayırır (Köprülü 2003: 68–69). Tarihî ve kavmî dairelere göre 

sınıflandırmasında Hiyung-Nu, Göktürk ve Uygur dairesini esas alır (Köprülü 2003: 

69–70). 

 Nihat Sâmi Banarlı, Türk destanlarının tasnifini yaparken merkeze Ġslamiyet‘i 

koyar. Türk destanlarını; Ġslamiyet‘ten önceki Türk destanları ve Ġslamiyet‘ten 

sonraki Türk destanları olmak üzere iki ana gruba ayırır (Banarlı 2001: 11). Köksal, 
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bu tasnifte Ġslamiyet‘ten önceki destanların, sadece fizik gücün ispatı, Ģan ve Ģöhret 

esasına dayandıklarını, Ġslamiyet‘ten sonraki destanların ise, mukaddes amaçlı 

olduklarını ve hem fizik güce hem de Ġslâm moraline, fetih esasına dayandıklarını 

söyler. (Köksal 1984: 12). 

 Özkul Çobanoğlu, Epik Destan Geleneği adlı eserinde Türk destanlarını; epik 

destanlar ve yeni destanlar olarak ikiye ayırır. Yeni destanları da; Arkaik unsurları 

taĢıyan destanlar, kahramanlık destanları ve tarihî destanlar olarak üçe ayırır 

(Çobanoğlu, 2003: 48–54). 

 Bir milletin kültür ögelerinin baĢında destanlar vardır. Destanların varlığı, bir 

arada yaĢayan insanların yavaĢ yavaĢ ayırt edici özelliklerinin farkına vararak millet 

olma düĢüncesiyle baĢlar (Sepetçioğlu 1990: 32). Destanlar, milletlerin büyük iĢler 

yapmak için kendilerine güven duymalarında, türlü sosyal ve tarihî sebeplerle 

uzaklaĢtıkları millî benliklerine dönmelerinde, yeniden büyük millet olmak, özgürlük 

ve bağımsızlıklarını korumak için davranıp kalkınmalarında rol alırlar (Demirel 

1995: 26). Türk boylarının tarih boyunca yarattıkları destanlar Türk kültürünün en iyi 

yansımalarıdır. Destanlar, kahramanları ve olay örgüsü bakımından ilk bakıĢta 

insanların hayal âlemini tanıtan masallar gibi anlaĢılsalar da yapılarında milletleri, 

faziletleri, fikir ve sanatları meydana getiren medeniyet unsurlarını barındırırlar 

(Banarlı 2001: 1). Bu özelliklerinden dolayı milletlerin kültürlerine ait unsurlarının 

çoğu, Ģuurlu bir çalıĢmanın ürünü olarak destanlarda biçimlenirler.  

 Destanlarda tarih bilgisinin yanında tarihe Ģekil veren bir ruh vardır. Bu ruh, 

toplumun hayat görüĢünü temsil eden, idealize edilmiĢ tipler Ģeklinde kendini 

gösterir (Kaplan 1991: 67). Önemli olan tipin kendisi değil, onu ortaya çıkaran 

sosyal durum ve medeniyettir. 

  

II. Türk Destanlarında Rüyaların ĠĢlevleri 

 Türk destanlarının oluĢumunda, Türk kültürü için önemli motifler yer alır. 

Rüya, Türk destanlarında yapıyı oluĢturan bu motiflerden biridir. Rüyalar, 

destanların yapısında olayın ortaya çıkıĢından olayların geliĢip tamamlanmasına 

kadar önemli roller alırlar (Öztürk 2000: 85). Destan, rüyada verilen mesajın iĢlevine 

ve fonksiyonuna göre ilerler. Örneğin Özbek destanlarındaki rüya motifi; mücadele, 

evlenme, sefer, dönüĢ gibi sonraki motifler sarılmıĢtır. Destanın konusu ve sonucu, 
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bu rüya motifi ile öylesine bağlantılıdır ki; eğer AlpamıĢ, Berçin ve Karacan rüyaları 

görmeseydi, destanın konusunun değiĢmesi gerekirdi (IĢankul 2006: 366). 

Destanlardaki olayların baĢlamasında, geliĢmesinde ve sonuçlanmasında görülen 

rüyalar birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Eğer destanlardaki rüya motifi 

çıkarılırsa, olay zinciri ciddi bir zarar görür. Destanların farklı bölümlerinde yer alan 

rüyalar,  bölümün içeriğine göre birbirinden farklı özelliklere sahiptirler. Destanın 

yapısına uygun olan ve sembolik olarak ortaya çıkan bu rüyalar, aynı zamanda 

destanın sanat değerini artırır (IĢankul 2006: 369). 

 Rüyalar ve destanlar, ferdin veya toplumun yaĢadığı hayata bağlı olarak 

ortaya çıkan Ģuuraltının sembolik ifadeleri olmaları bakımından benzerlik gösterirler. 

Destan kahramanlarının görmüĢ olduğu rüyaların, aslında destanın konu aldığı 

milletin tümünü ilgilendirmesi bu iliĢkiyi ortaya çıkarır (Kaplan 1991: 68). 

 Dinî medeniyetlerde ilahi irade, ferdi iradenin önündedir. Türklerin 

Ġslamiyet‘le tanıĢmasıyla beraber Türk destan kahramanlarının ferdi iradesi ortadan 

kalkar; onun yerine Allah‘ın iradesi geçer. Bu süreçte maddi kuvvetin sembolü 

―Alp‖lerin yerini, manevi kuvveti temsil eden ―Veli‖ler alır ( Kaplan 1997: 19). Türk 

destan kahramanlarının özellik ve kabul ediliĢlerindeki bu değiĢime bakarak birçok 

bilim adamı destanları Ġslamiyet öncesi ve Ġslamiyet sonrası olarak iki ana gruba 

ayırır. Ġslamiyet‘in kabulüyle gerek kahramanın kendisi gerekse ona yardımcı 

karakterlerin çoğu dinî özellikler taĢımaya baĢlar. Bundan dolayı Türk mitolojisi ve 

Ġslamiyet öncesi Türk destanlarında geçen rüyalarla, Ġslamiyet‘ten sonraki mukaddes 

amaçlı, hem fizik güce hem de Ġslam moraline, fetih esasına dayalı Türk 

destanlarında geçen rüyalar karĢılaĢtırıldığında din teması öne çıkar.  

 Mitolojilerde ve Ġslamiyet öncesi destanlarda geçen rüyaların yapısı Türk 

kültürü açısından önemli unsur ve simgelerin (kurt, ağaç, ok, yıldız, Yada taĢı vb.) 

üzerine kurulmuĢtur. Bu sembollerin tümü, kültürü yansıtan özel niteliklere sahiptir. 

Örneğin Uygurların hükümdarı Bökü Han, rüyasında kendisine Yada taĢı verildiğini 

görür (Ögel 1989: 75). Yada taĢının özellikleri, onu ülkesinde bulunduranlara güç 

kazandırır. DüĢmanlarına karĢı galip gelmelerinde ve topraklarını geniĢletmelerinde 

yardımcı olur. Bu rüyada da ihtiyarın Bökü Han‘a verdiği Yada taĢı, dünyanın dört 

tarafının onun himayesine gireceğine iĢarettir. Topraklarını geniĢletme ülküsü burada 

bir simgeyle bağdaĢtırılır. Din temalı destanlardaki rüyalarda ise, bunun gibi 
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simgeler az kullanılır. Rüyaların verdiği mesajlar daha açıktır. Mesajlar doğrudan 

iletilir. Bu mesajları Hz. Muhammet, Dört Halife, Hızır, Kırklar, Pirler, Gaziler gibi 

din uluları iletir. Destan, rüyada verilen bu mesajın iĢlevine ve fonksiyonuna göre 

ilerler. 

 Ġslamiyet öncesi Türk destanlarında yer alan simgelerden dolayı, rüyaları 

yorumlayacak birilerine ihtiyaç hissedilir. Rüya müjdeli bir haber verecekse, bir toy 

eĢliğinde anlatılır ve yorumlanması istenir. Ġslamiyet sonrası Türk destanlarında ise 

rüyada verilen mesaj çok açık olduğundan bir yorumcuya ihtiyaç hissedilmez. 

Kahraman rüyadan uyanır uyanmaz rüyadan ne anlam çıkaracağının farkındadır. 

  Türk destanlarında tespit edilen rüyaların dağılımına bakıldığında, din temalı 

destanlarda daha fazla rüya vardır. Din temalı destanlarda rüyaların güvenirliliği, 

rüyalara yüklenen anlamlar ve rüyalardan beklentiler bu motifin sıklıkla kullanımını 

sağlar. Kuran‘daki ayetler ve Hz. Muhammet‘in rüyalar hakkındaki hadisleri bu 

güvenirliliği ve beklentileri artırır. Kuran‘ın kırk sekizinci suresinin (Fetih suresi) 

yirmi yedinci ayeti Ģöyledir; 

 

 27. ―Andolsun ki Allah gerçekten Rasûlüne o rüyayı hakkıyla sadık gösterdi; 

Andolsun ki İnşallah Mescid-i Haram‘a emniyetler içinde, başlarınızı tıraş ederek, 

kısaltarak, korkunuz olmayarak kesinlikle gireceksiniz. Fakat sizin bilmediğiniz şeyleri 

bildi de ondan önce yakın bir fetih yaptı‖ (Fetih/27) 

  

 Bu ayette Allah, rüya yoluyla gerçekleri gösterebileceğini vurgular. Hz. 

Muhammet‘in rüyaların önemine dair bazı hadisleri de Ģunlardır; 

 

Rivâyete göre, Resûlullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zaman 

yaklaşınca (ve kâinat son günlerini yaşamağa başlayınca) müminin rüyası yalan 

çıkmaz; çünkü müminin rüyası nübüvvetin kırk altı cüzünden bir cüzdür. Nübüvvetten 

cüzü olan şey ise yalan olamaz. (Ravi: Ebu Hüreyre)‖ (Buharî, C.XII, 1973: 271, Hadis 

no: 2107)  

  

 ―Rivâyete göre, Resûlullah Sallallahu aleyhi ve sellem: ―Sâlih bir kişi (veyâ sâliha bir 

kadın) tarafından görülen güzel rüya, nübüvvetin kırk altı cüzünden bir cüzüdür‖ 

buyurmuştur. (Ravi: Enes b. Mâlik)‖ (Buharî, C.XII 1973: , Hadis no: 2101) 



184 

 

  

 

  

 Bu hadisler, Hz. Muhammet‘e gelen ilk vahyin rüya ile geldiği ve rüyanın 

peygamberliğin kırk altı cüzünden bir cüz olduğu anlamına gelir. Bazı müfessirler bu 

hadisi, Hz. Muhammet‘in yirmi üç yıllık peygamberlik hayatının 276 ay ve bunun 

kırk altıda birinin de altı ay olduğunu göz ününe alarak, rüya yoluyla altı ay vahiy 

geldiği Ģeklinde yorumlarlar. Bununla ilgili ve diğer konulardaki hadislere 

―Hadislerde Rüya‖ baĢlığında yer verilmiĢtir. 

 Ġslamiyet‘in Kuran ve Hz. Muhammet aracılığıyla rüyaya verdiği önem, din 

temalı Türk destanlarına da yansır. Bu rüyalarda kahramana yardımcı olan Hz. 

Muhammet, Dört Halife, Hz. Hasan ile Hüseyin, kırklar, pirler ve Hızır gibi din 

uluları bu rüyaların inandırıcılığını artırır. Rüyalar açık bir mesaj olarak algılanırlar. 

Peygamberin rüyalara verdiği önem, rüyayı gerçek hayatta verilen mesajlar kadar 

gerçek ve güvenilir kılar. 

 Destan metinlerinde anlatılan rüyaların yanı sıra destan anlatıcılarının 

gördükleri rüyalar da önemlidir. Geleceğin destan anlatıcısının, anlatacağı destanın 

kahramanlarını rüyasında görmesi mesleğin devamlılığı açısından çok önemlidir. 

Kırgız destan anlatıcısı Canıbay Kocekov‘dan kaydedilen rüya Ģöyledir; 

 

 ―Ben bir gün Koçkor‘a giderken yolda uyuyup kaldım. Rüyamda ellerindeki 

mızrakların ucundan ateş çıkan ve aniden karşımda beliren üç atlı gördüm. Onlardan 

biri, beni mızrağıyla vurdu ve mızrağının ucunda vücudumu bir süre taşıdı. Mızrak, 

vücudumun bir tarafından girip, öbür tarafından çıktı, fakat ucunda hâlâ ateş 

yanıyordu. Atlı; atalarımın işine devam etmediğim için bana böyle bir cezanın uygun 

görüldüğünü söyledi. Sonra aynı atlı yemek hazırlamaya başladı. Ben onlara dönüp; 

- Siz olağanüstüsünüz, gerçek canlılar değilsiniz, öyle değil mi? Diye sordum. Bu 

soruya onlardan biri şöyle cevap verdi: 

- Ben Semetey‘im ve bunlar da Külçoro ve Kançoro 

 Ben, onlar tarafından hazırlanan yemekten yemek istedim, fakat Kançoro yemeği yiyip 

bitirdi ve bundan dolayı Semetey ile Kançoro arasında bir kavga çıktı. 

 Nihayet, Kançoro, bana, yeniden pişirdiği bir yemek getirdi; bu pilavdı. Semetey, 

benim ağzıma pirinç tanelerini doldurdu ve ben onların hepsini yuttum. Bu pirinç 

taneleri jomog (Kahramanlık anlatmaları) idi. Semetey, ağzıma, o pirinç tanelerinden 
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çok fazla miktarda doldurdu. Ben orada hastalanıp, ancak evimde kendime geldim. 

Uzun bir süre hasta yattım. İyileştikten sonra, dağlara gittim ve orada kendi kendime 

Manas‘tan parçalar okumaya başladım, ama bir süre sonra kalabalık bir insan grubu 

önünde de bu destanı anlatmaya başladım. Nasıl Manasçı olduğumun hikâyesi 

böyledir.‖ (Reıchl 2002: 59). 

 

 ġamanizm‘de de olduğu gibi destan anlatıcısı olarak seçilen kiĢinin atalarının 

iĢini devam ettirebilmesi için bu iĢe acı çekerek veya hasta olarak baĢlaması gerekir. 

Kocekov‘un baĢından geçen bu hastalık ve acı çekme dönemini, Kırgız destan 

anlatıcısı Çoyuke de yaĢar. Bu rüyada, destan kahramanlarının yanı sıra Kırklardan 

biri de anlatıcıyı rüyada ziyaret eder. Rüyayı Çoyuke Ģöyle anlatır: 

 

 ―Rüyamda, Kızılkıy Geçiti‘nde ata biniyormuşum gibi göründü ve yanıma yaşlı bir 

adam gelip, beni, yanında götürdü. Bir yurda vardıktan sonra yaşlı adam bana kımız 

verdi. Sonra, beni götüren yaşlı adam; ―Şu yerde yatan adam Manas adıyla bilinir, 

unutma!‖dedi. Sonra sert bakışlı bir adam gösterdi ve adının ‗Almambet‘ olduğunu 

söyledi. Beni bu şekilde kırk yurda götürdü ve ben her yurtta bir kâse kımız içtim. O 

günden bu yana, ben bu destanı, Manas‘ı çalıp söylüyorum.‖ (Reıchl 2002: 60). 

 

 Altay Türklerinde destan anlatıcılarına ―Kayçı‖ denir. Kayçılar, kendilerine 

rüyalarında öğretilen destanları bir kelimesini bile unutmadan tam olarak anlatmak 

zorundadırlar. Eğer eksik anlatırlarsa rüyalarına destan kahramanı girer ve onları 

cezalandırır. Bu Ģekilde destanı eksik anlattığı için cezalandırılan kayçılardan biri 

Anike‘dir. Buuçay Destanı‘nı eksik anlattığı için, Altay-Buuçay tarafından rüyasında 

kamçılanmıĢtır (Ergun 1998: 37). 

 Destan kahramanları, gördükleri rüyaları anlatmak ve yorumlatmak için ―Ulu 

Toy‖lar hazırlarlar. Manas destanında bu toylara sıklıkla rastlanır. 

   ―Töröm Manas bu gecede 

  Ateş etrafında şiş görmüş 

  Gayet iyi düş görmüş, 

  Eti hazırlaya dursun! Dedi. 

  Kımızı hazırlaya dursun!‖  ( Yıldız 1995: 577). 

Sözleriyle Manas hem rüyasını anlatmak hem de yorumlatmak için toy hazırlatır. 

Toylar, genellikle müjdeli haberlerin alınacağı rüyalardan sonra hazırlatılır. Rüyanın 
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sahibi, bu müjdeli haberle, beklenen olayın (doğum, fetih, vb.) gerçekleĢeceğini toya 

katılan halkın duyması için de gerekli ortamı hazırlamıĢ olur ve olaya bir kutsallık 

kazandırır. Böylelikle herkes buna Ģahitlik edecektir.  Manas‘ın babası Cakıp Han da 

Manas‘ın doğumunu gördüğü rüyasını bir toy hazırlatıp Beyyegit adlı bir ihtiyara 

yorumlatır (Ġnan 1992: 6). Yine Almambet‘in Manas‘a katılacağını müjdeleyen 

rüyadan uyanan Manas, bunun güzel bir düĢ olduğunu anlar ve hemen büyük bir toy 

hazırlatır (Ġnan 1992: 33). 

 Bu toylarda rüyayı yoranlara çok önemli görevler düĢer. Rüyayı iyi yorarlarsa 

ödül; kötü yorarlarsa ceza alırlar. Rüya gören kahramanın bu yöndeki sözleri 

Ģöyledir; 

  ―Gece yatıp bir rüya gördüm, 

  Güzel bir rüya gördüm, 

  Rüyamı doğru yorarsan  

  Sana seçme mal veririm! 

  Çinli ustalarının 

  Zahmet ile yaptığı, 

  Rus ustalarının da 

  Düşüne düşüne yaptığı, 

  Çifte kurşunu geçmeyen 

  Tüfek kurşunu da değmeyen 

  Arkamdaki zırhımı 

  Çıkarır sana veririm ben 

  Rüyamı yanlış yorarsan 

  Oğlunu Rum‘a kovarım, 

  Kızını Kırım‘a yollarım, 

  Koyun gibi başını keserim, 

  Kanını akıtırım su gibi!‖ (Naskali 1995: 45). 

 

 Kahraman, rüyayı güzel yorumlaması durumunda seçme mal ile Çinli ve Rus 

ustaların özenerek yaptıkları kendi zırhını vereceğini müjdeler. Kötü yorumlaması 

durumunda ailesini dağıtacağını, koyun gibi baĢını kesip kanını su gibi akıtacağını 

söyleyerek tehdit eder.  

 Türk destanlarındaki rüyaların birçok iĢlevi vardır. Türk milletinin rüyaya 
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bakıĢı,  yüklediği anlam ve rüyadan beklentileri destanlara iĢlev olarak yansır. Bu 

iĢlevler incelendiğinde, rüyaların destandan çıkarılması durumunda olay örgüsünde 

kesintiler olacağı anlaĢılır. Bu iĢlevlerin fazlalığı, destandaki olay örgüsünün çoğu 

zaman rüya motifiyle temellendirildiğini gösterir.  

 Ġncelenen destanlar ait oldukları Türk lehçelerinin sahalarına göre bir araya 

getirilerek sıralanmıĢtır. Buna göre destanlar aĢağıdaki lehçe sahaları dikkate 

alınarak sıralanmıĢtır.  

 Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri; Azerbaycan, Türkmen, Gagavuz, Halaç 

ve Horasan 

 Güney-Doğu (Türkistan/Uygur) Türk Lehçeleri; Özbek, Uygur, Salar, Sarı 

Uygur  

 Kuzey-Batı (Türkistan/Uygur) Türk Lehçeleri; Tatar, BaĢkurt, Kazak, Kırgız, 

Karaçay-Balkar, Kumuk, Nogay, Karayim  

 Kuzey - Doğu (Saha (Yakut), Tuva, Hakas, Altay) Türk Lehçeleri; Altay, 

Tuva, Hakas, Saha (Yakut), ġor  
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1. Topraklarını GeniĢletme Ülküsü TaĢıyan Rüyalar 

 Türk mitolojisinde olduğu gibi mitolojik devre yakın Türk destanlarında da 

hükümdarların gördükleri bazı rüyalar, topraklarını geniĢletme ülküsü taĢıdıklarının 

iĢaretidir. Oğuz Kağan‘ın veziri Uluğ Türük‘ün gördüğü rüya, Türk destanlarında 

rüyanın bu iĢlevine en önemli örnektir.  

 

 i) Rüya öncesi  

 Oğuz Kağan‘ın, ıĢıkla gökten gelen kadından Gün, Ay ve Yıldız adlı üç 

çocuğu; ağaç kovuğundaki kadından Gök, Dağ ve Deniz adlı üç çocuğu daha olur. 

Çocuklarıyla büyük bir toy veren Oğuz Kağan, elçilerle dünyanın dört bir tarafına 

mektup gönderir. Mektubunda Uygurların kağanı olduğunu ama yeryüzünün dört 

köĢesinin kağanı olması gerektiğini söyleyerek kendisine itaat edilmesini ister. 

Kendisine itaat edecekleri dost; karĢı gelecekleri düĢman olarak göreceğini söyler. 

Oğuz Kağan‘ın bu çağrısına itaatle cevap verenler olduğu gibi Urum Kağan gibi itaat 

etmek istemeyen kağanlar da çıkar. Bunun üzerine Oğuz Kağan büyük bir sefere 

çıkar. Kendisine yol gösteren gök tüylü, gök yeleli kurdun yardımıyla seferden 

birçok ülkeyi alarak geri döner. Oğuz Kağan‘ın veziri Uluğ Türük sefer dönüĢü bir 

rüya görür. Oğuz Kağan‘ın ülke yönetimini altı çocuğu arasında paylaĢtıracak olması 

Uluğ Türük‘ün göreceği rüyanın hazırlığıdır. 

 

 ii) Rüya 

 

 ―Oğuz Kağan‘n yanında aksakallı, kır saçlı, uzun tecrübeli bir ihtiyar vardı. O, 

anlayışlı ve asil bir adamdı. Oğuz Kağan‘ın nâzırı idi. Adı Uluğ Türük idi. Günlerden 

bir gün uykuda bir altın yay ve üç gümüş ok gördü. Bu altın yay gün doğusundan ta gün 

batısına kadar ulaşmıştı ve bu üç gümüş ok şimale doğru gidiyordu.‖ (Ergin 1988: 23).  

 

 Uykudan uyanınca düĢte gördüğünü Oğuz Kağan‘a anlattı ve Ģöyle dua etti; 

 

  Dedi: ― Bu düşüm sana, dirlik düzenlik versin! 

  ―Hakanıma inşallah, birlik güvenlik versin! 
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  ―Rüyada ne gördüysem, Gök Tanrının sözüyle, 

  ―Seni de öyle yapsın, Tanrı kutsal özüyle! 

 

  ―Yeryüzünün ki hepsi dolup taşar boyuna, 

  ―Tanrım, bağışlayıver! Oğuz Kağan Soyuna!‖ (Ögel 1989: 126) 

 

 Uluğ Türük, rüyasında gün doğusundan gün batısına kadar uzanan altın bir 

yay ve yaydan fırlayıp kuzeye doğru giden üç gümüĢ ok görür.  Rüyayı Uluğ 

Türük‘ün kendisi yorumlar. Rüyaya göre yeryüzünün hepsi Oğuz boyunun 

egemenliği altına girecektir. 

 

 iii) Rüya Sonrası  

 Bu rüyadan sonra Oğuz Kağan, çocuklarının av esnasında buldukları altın yay 

ve üç gümüĢ oku kendi aralarında paylaĢtırır.   

 ÇalıĢmanın ―Türk Mitolojisinde Rüya‖ bölümünde Osman Bey‘in rüyasından 

hareketle, büyük bir devlet kurarken devletin kuruluĢ felsefesini bir rüyaya 

dayandırmanın ve böylece manevi bir güç kazanmanın, Türk devletlerinde bir 

gelenek olduğu açıklandı. Bu inanıĢlar, çoğu zaman devletin kuruluĢ ve 

yücelmesinden sonra oluĢturulmuĢlardır (Ögel 1995: 23). Osman Gazi‘nin gördüğü 

rüyayı yorumlayan ġeyh Edebalı‘nın üstlendiği görev, destanda rüyayı gören ve 

yorumlayan Uluğ Türük‘ün üstlendiği görevin devamıdır. Bu bakımdan Uluğ 

Türük‘ü ġeyh Edebalı‘nın ilk örneği kabul etmek gerekir (Aça 2000: 12). 

 Ebülgazi Bahadır Han‘ın Şecere-i Terâkime adlı eserinde Uluğ Türük‘ün 

gördüğü rüyadan sonra Oğuz Kağan‘ın, beylerinden birine gizlice bir altın yay ile üç 

ok vererek gömdürdüğü ve çocuklarının ava çıktığı gün kendisinin ava çıkmayarak 

çocuklarının gömülenleri bulmaları sağladığı anlatılır (Ögel 1989: 205). Ucu dıĢarıda 

kalacak Ģekilde silah aletini gömüp daha sonra bir hadiseyle buldurmak eski bir Türk 

âdetidir. Oğuz Kağan‘ın, bu rüyadan sonra silahları gömdürmesi ve devamında 

çocuklarının bunları bulması için hazırladığı av senaryosu, tahtı çocuklarına 

devretmeye hazırlanırken bundan sonraki geniĢleme politikasını veziri Uluğ 

Türük‘ün rüyasıyla temellendirdiğini gösterir. 

 Bu rüyayla Oğuz Kağan soyunun geleceği, cihana hükmetme düĢünceleri, 
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vaktinden önce ve Türk geleneğinde değer kazanmıĢ eĢyalarla aydınlatılmaktadır      

(Öztürk 2000: 85). Türklerde altının hükümdarlık simgesi olarak kabul edildiği 

bilinmektedir. Hazarlarda ve baĢka Türk topluluklarında tahtın ve altın yurdun 

sadece kağan için kurulduğuna dair kayıtlar vardır (Aça 2003: 194). Oğuz Kağan, 

topraklarını oğulları arasında paylaĢtırırken altın yayı bulan üç kardeĢi, altının Türk 

kültüründeki özelliklerinden dolayı hükümdar olarak seçer. Bu paylaĢımdan sonra 

sürekli ileriye doğru hareket eden Oğuz‘un oğullarının gerçekleĢtirecekleri ideal ve 

gelecek fikri cihanın ele geçirilmesidir (Kaplan 1991: 15). Altın yay, üç büyük 

kardeĢe kırılmak (bozmak) suretiyle paylaĢtırıldığından bu üç kardeĢin soyundan 

gelenlere ―Bozok‖ denmiĢtir. Üç küçük kardeĢin soyundan gelenlere ise, buldukları 

üç gümüĢ oktan dolayı ―Üçok‖ denmiĢtir.  

  Türklerde evren algılaması yatay olarak düĢünülür. Bu yüzden sağ ve sol en 

önemli yönlerdir (Yayın 2012: 61). Oğuz Destanında ve Cengiz Ġmparatorluğunda 

sağ, yön olarak soldan daha önemlidir. Bu yüzden Oğuz Kağan sağ yanına adları 

gökle ilgili olan Bozokları oturtur (Ögel 1989: 288). Ayrıca orduda askerlerin 

konumlandırılmasında en önemli mevki olan sağ taraf, bu bakımdan Bozoklara 

emanet edilir (Ögel 1989: 203). Bu paylaĢımda Ģüphesiz ki bu görevin yaĢça büyük 

olanlara verilmiĢ olması da önemli bir ayrıntıdır. Divitçioğlu‘na göre; Bozokların 

ağabeyler ve yay ile, Üçokların kardeĢler ve okla temsil edilmeleri hâkimiyet-tabiyet 

iliĢkisinden çok, eski ve yeni iliĢkisidir. Çünkü Bozokların elindeki parçalanmıĢ bir 

yaydır, bir daha kurulamaz. Bu bağlamda ağabeyler yaĢlılığı ve dağılmayı simgeler. 

Fakat küçük kardeĢler gençtirler ve yenidirler (Divitçioğlu 1994: 44). 

  Oğuz Kağan‘ın bütün dünyayı ele geçirme ideali bu rüyadan önce de vardı ve 

savaĢlarının, seferlerinin gayesi buydu. Bu düĢüncesini kağan olduktan sonra 

hazırlattığı toyda verdiği buyrukta ortaya koyar; 

 

  ―Ben sizlere oldum kağan, 

  Alalım yay ile kalkan, 

  Nişan olsun bize buyan, 

  Bozkurt olsun (bize) uran, 

  Demir kargı olsun orman, 

  Av yerinde yürüsün kulan, 
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  Daha deniz, daha müren 

  Güneş bayrak, gök kurıkan.‖ (Ergin 1988: 17) 

 

Son iki mısra Oğuz Kağan‘ın politikasının geniĢleme olduğunu açıkça ortaya koyar. 

Uluğ Türük‘ün söz konusu rüyayı Oğuz Kağan‘ın seferlerini tamamladıktan sonra 

görmesi, bunun sonucunda da toprakların çocuklar arasında paylaĢtırılması, Oğuz 

Kağan‘ın çocuklarına nasihat ederek cihangirliği onlara öğretmeye çalıĢtığını 

gösterir. Oğuz Kağan, çocuklarına, destan boyunca kendisinin yaptığı gibi mekândan 

mekâna geçerek, ―durmak‖ yerine ―aĢmak‖ fikrini aĢılamaya çalıĢır. ( Kaplan 1991: 

15) Uluğ Türük‘ün gördüğü rüya,  ―aĢma‖ fikrine hizmet etmektedir. Yay, Türklerde 

göğün, daha doğrusu gök kubbenin bir sembolüdür (Ögel 1989: 322). Bu sembol 

olma durumundan hareketle, altın yayın doğudan batıya kadar uzanması ve üç gümüĢ 

okun kuzeye doğru yayılmıĢ olması, cihan hâkimiyeti ülküsünün Oğuz Kağan 

tarafından çocuklarına bir hedef olarak belirlendiğinin göstergesidir. Görülen rüyanın 

etkisiyle de destanda ―süratle hareketin yarattığı ve kuvvetin hâkim olduğu bu geniş 

mekân tasavvuru‖  Oğuz‘un bu idealini yansıtır (Özcan 1996: 96). Oğuz Kağan, 

cihan hâkimiyetini kuran ilk kiĢidir. Destanda Türklerin fatih atası özelliklerini 

gösteren Oğuz Kağan‘ın Azerbaycan, Irak, Suriye, Mısır, Anadolu, Rus ve Frenk 

ülkelerini fethettiği anlatılır ve semavi özellikler gösterdiğine inanılır (Turan 1998: 

75). Uluğ Türük‘ün rüyası, Oğuz Kağan‘ın fatih kimliğinin çocuklarına 

aktarılacağının müjdesini verir. 

 Oğuz Kağan‘ın çocuklarına bir diğer nasihati de dirlik ve düzen ile ilgilidir. 

Rüyadan sonra çocukların yay ile okları bulmaları üzerine ―Bu yay ve okların 

bulunması iĢi, bir insan iĢi değil; Tanrı iĢi olsa gerektir! Demek ki Tanrının buyruğu 

böyle imiĢ!‖ demesi dikkat çekicidir (Ögel 1989: 206).  Bu rüya temel gösterilerek 

yapılan paylaĢımdan sonra, kardeĢlerin buna razı olmasını, dirlik ve düzenin 

bozulmamasını ister. Zira bu Tanrının iĢidir ve Tanrı, yayı üç büyük kardeĢe 

buldurmuĢtur. Yay bir hükümdarlık sembolü olduğundan hükümdarlık onların 

hakkıdır.  Okları bulanlar da elçidir. Çünkü yay, oku nereye isterse oraya fırlatır.   

 Tarihî öğelerin ağır bastığı destanlarda kahramanın macerası, bütün Türk 

kavimlerini idaresi altında toplayan bir imparatorluğun kurulmasıyla tamamlanır 

(Yıldırım 1998: 150). Bu bağlamda Oğuz Kağan, seferlerinden sonra topraklarını 
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çocukları arasında paylaĢtırmıĢ ve böylelikle 116 yıllık hükümranlığını çocuklarına 

devretmiĢtir.  Sonuç olarak ―Oğuz Kağan destanı, tarihî bir hadiseden çok, atlı 

göçebe medeniyetinin hayat karşısında aldığı tavrı, hayat felsefesini ve ideal insan 

tipini temsil eden bir eserdir.‖ (Kaplan 1991: 13) Destanın sonlarında görülen rüya, 

bu amaçlara hizmet etmektedir.  

 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı Gören ve 

Statüsü 

Rüyaya Hazırlık Rüyanın ĠĢlevi 

 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın Sonucu 

Uluğ Türük / 

Oğuz Kağan‘ın 

veziri 

Oğuz Kağan‘ın 

seferden dönmesi 

ve ülkeyi altı 

çocuğu arasında 

paylaĢtıracak 

olması 

Oğuz Kağan‘ın 

soyundan 

geleceklerin 

dünyanın dört bir 

tarafına hâkim 

olacağını 

müjdelemek 

Altın yay, üç 

gümüĢ ok 

Oğuz Kağan, 

vezirinin rüyasından 

sonra ülkeyi 

çocukları arasında 

paylaĢtırır 

 

 Topraklarını geniĢletme ülküsünün olduğu bir rüya örneği, Bahaeddin 

Ögel‘in, Türk Mitolojisi adlı eserinde yer alan Farsça bir Oğuz destanında da vardır. 

ToğurmıĢ adlı hükümdarın gördüğü rüya, kendisinin cihan hâkimiyeti ülküsü 

taĢıdığının ifadesidir. Rüya Ģöyledir; 

   

 ―Göğsünden bir ağaç göğermiş, yükselerek çıkmış, dallanmış, budaklanmış ve 

yapraklarla dolmuş.‖  (Ögel 1989: 252). 

 

 Sabah Miran-Kâhin‘e bu rüyanın ne anlama geldiğini sorar. Kâhin ona; 

―Sakın bu rüyanı kimseye anlatma! Bu çok iyi bir rüyadır.‖ der. ToğurmıĢ‘ın üç oğlu 

varmıĢ. Her oğlunun baĢı için ayrı ayrı birer koyun kesmiĢ, piĢirtmiĢ ve halkına 

dağıtmıĢ (Ögel 1989: 252). Bu rüyada ağacın dallanıp budaklanması kendisinin ve 

çocuklarının topraklarını geniĢleteceği anlamına gelir. Togan‘ın, Oğuz Destanı adlı 

eserinde aynı rüya yer alır. Burada kâhin Amiran, TogurmıĢ‘a doğacak üç çocuğunun 

da padiĢah olacağını söyler. Dukak, Tuğrul ve Arslan sözü edilen üç çocuktur (Togan 

1982: 73). Türk tarihine bakıldığında bu çocukların üçü de padiĢah olmuĢlardır. 
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RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı Gören ve 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyanın ĠĢlevi 

 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın Sonucu 

ToğurmıĢ / 

Hükümdar 

____ Soyundan geleceklerin 

topraklarını 

geniĢleteceğini haber 

verir 

Dallanıp 

budaklanan, 

yapraklarla 

dolan ağaç 

ToğurmıĢ‘in üç oğlu 

da hükümdar olarak 

ülke topraklarını 

geniĢletirler 

   

2. Gelecekten Haber Veren Rüyalar 

 Destanlardaki rüya motifinin temel iĢlevlerinden biri gelecekteki olayları 

bildirmesidir. Kehanet içeren bu rüyalar, destanın seyrini değiĢtirebilecek olayları 

haber vererek çoğu zaman geleceğin tayininde rol alırlar. Ġslamiyet öncesi 

destanlarda, kehanet bazı simgelerle bildirilir. Örneğin; kan, kara saç, kavağın 

dibinden sallanması gibi simgeler gelecekte karĢılaĢılacak tehlikeleri haber verirler. 

Destan kahramanı, bu simgelerin olduğu rüyaları anlayabilmek için kâhinlere, 

falcılara veya rüya yorumcularına danıĢır. Ġslamiyet sonrası destanlarda ise 

gelecekten haber veren rüyaların içerdiği mesaj açıktır. Destan kahramanı rüyanın ne 

anlama geldiğini kendisi anlar. Hz. Muhammet, Dört Halife, Hızır, pirler veya kırklar 

rüyada gelecek ile ilgili haber verirler.  

 Rüyanın gelecekten haber vermesi kahraman ve kahramanın karĢısındaki 

kiĢiler için farklı iĢlevler içerir. Gelecek ile ilgili haberlerin rüya yolu ile verilmesi, 

kahramanın iĢini kolaylaĢtırır. Kahraman, rüyanın içeriğine göre tedbirlerini almaya 

baĢlar. Çoğu zaman rüyanın kehanetiyle beraber nasıl tedbirler alması gerektiği de 

bildirilir. Örneğin DaniĢment Gazi‘ye fethedeceği yerler önceden bildirilirken, 

fetihlerde karĢılaĢacağı zorlukları nasıl aĢacağı da anlatılır. Kahramanın karĢısındaki 

kiĢiler için ise rüya kendi sonlarının habercisidir. Etrafındakiler onları uyarsalar da 

bu uyarıları dikkate almazlar.  

 Gelecekten haber veren bazı rüyalar, zor durumda olan halk için bir 

kahramanı müjdeler. Bir sıkıntının varlığında görülen bu rüyalar, kahramanın 

kurtarıcı olduğunu bildirir. Bazı rüyalar da uğruna savaĢlar yapılan bir yerin 

fethedileceğini müjdeler. Bazen de savaĢların neticeleri rüya yoluyla önceden 

bildirilir.  

 Ġslâmiyet öncesi Türk destanlarında gelecekten haber veren rüyaları en çok 
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kahramanların anneleri veya eĢleri görür. Kahramanın etrafındaki kadınların gördüğü 

rüyalar gerçekleĢmektedir. Kadınlar, gördükleri rüyaların birçoğunu kendileri 

yorumlamaktadır. Manas‘ın karısı Kanıkey‘in gördüğü rüyalar ve bu rüyalara yaptığı 

yorumlar her zaman gelecekteki olaylar hakkında bilgi verdiğinden destanda ona 

―Aziz Kanıkey‖ denilmiĢtir. 

 Türk destanlarında rüyaların gelecekten haber vermesi, destandaki olay 

örgüsünün rüya motifiyle temellendirildiğini gösterir. Destanlarda, gelecekten haber 

veren rüyalar müjdeli haber veren rüyalar ve karĢılaĢılacak durumları haber veren 

rüyalar olmak üzere iki bölüme ayrılabilir.  

  

 2.1. Müjdeli Haberler Veren Rüyalar 

 Türk destanlarında gelecekten haber veren rüyalar destan kahramanı ve 

etrafındakiler için müjdeli haberler içerir. Kahramanın doğumunu veya öldüğü 

zannedilirken yaĢadığını müjdelemek ve herhangi bir yerin fethedileceğini 

müjdelemek rüyaların iĢlevleridir. Bu tür rüyalar görüldükten sonra yorumlanmaları 

için toylar düzenlenir. Böylelikle rüyadaki müjdeye, toya katılan herkesin Ģahit 

olması sağlanır. Özellikle kahramanın doğumunun müjdelendiği rüyalarda, insanların 

müjdeye Ģahit olması doğacak kahramanın gücünü artırır.  

 

   2.1.1. Kahramanların Doğumlarını Müjdeleyen Rüyalar 

 Destanlar yöneticilerin ve üst sınıf insanların kahramanlıklarını konu alır. 

Kahramanlar, mücadelelerine halkları için giriĢirler. Halkı dolaylı olarak gözeten ve 

kollayan da tanrıdır (Önal 2009: 66). Türk destan geleneğinde kahramanlar, han 

soyundan gelmiĢlerdir. Destanların merkezindeki kahramanlar, atalarından aldıkları 

hanlık sıfatının yanı sıra Tanrı‘nın onlara vermiĢ olduğu kutla bu özelliklere sahip 

olmuĢlardır. Kahramanların, Tanrı kutunu aldıklarını gösteren en önemli iĢaret 

doğumlarındaki olağanüstülüklerdir (Aça 2003: 147). Bu olağanüstülüklerin baĢında, 

kahramanın doğumunun rüyayla müjdelenmesi gelir. Doğum müjdesi, kahramana 

ihtiyaç hissedildiğinde verilir. Kahramanın rüyayla müjdelenmesi ileride kendisine 

güç kazandıracaktır. Bu sevinçli haber karĢısında toylar düzenlenip dualar edilir. 

Kahramanın doğumunu genellikle annesi, babası, dedesi veya destandaki baĢka bir 
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kahraman görür. Kahramanın doğumunu baĢka bir kahraman görmesi haleflik ile 

ilgilidir. Örneğin Battal Gazi‘ye, Hz. Muhammet tarafından Sarı Saltuk‘un 

müjdelenmesi, Battal‘ın görevini Sarı Saltuk‘un devam ettireceğine iĢarettir. Dinî 

karakterin müjdelendiği rüyalarda, bu müjdeyi genellikle Hz. Muhammet verir. 

Kahramanın dinî kimliğini tamamlaması ve halkın gözünde yücelmesi için bu önemli 

bir motiftir. Rüyada kuĢ, ejderha, elma, çelik eğe gibi simgeler kahramanın 

doğumuna iĢaret eder. KuĢ olarak Anka ve Simurg kuĢlarının adı geçer.  

 Kahramanın annesi, babası veya dedesi gördükleri rüyalarla bir çocuklarının, 

torunlarının doğacağını görürler. Bu rüyalar kendileri için bir müjde niteliğindedir. 

Kahramanların doğumunu müjdeleyen rüyaların yer aldığı destanlar dil sahalarına 

göre sıralanmıĢtır. Bu sırlamaya göre kahramanın doğumunun müjdelendiği destanlar 

Ģunlardır; 

 

 2.1.1.1. Manas Destanı (Manas’ın Doğumu) 

 Manas Destanı Kırgızların millî destanıdır. Müslüman Kırgızlar ile putperest 

düĢmanlarının mücadelelerinde Kırgızların durumunu ve kahramanları Manas‘ın 

kahramanlıklarını anlatır. Destanda, Manas ailesinin birçok kuĢağının Kırgızları 

düĢmanlardan korumak için verdikleri mücadeleler anlatılır. Manas, bu 

kahramanların en önemlisi olduğundan Kırgızların efsanevi kahramanı ve lideri 

olarak kabul edilir. Manas destanının ilk bölümünden itibaren; Manas‘ın doğumu, 

daha beĢikte iken konuĢmaya baĢlaması, kâfirleri yeneceğini söylemesi, büyüyüp 

delikanlı olunca düĢmanları yenmesi, Müslüman yiğit Almanbet‘le tanıĢıp, birlikte 

birçok savaĢa girmeleri, evlenmesi, düĢmanları tarafından iki defa öldürülmesine 

rağmen tekrar dirilmesi, Mekke ziyareti ve Kâbe‘yi tavaf etmesi, anlatılır. 

 

 i) Rüya Öncesi  

Manas‘ın doğumunda birçok olağanüstülük yaĢanır. Manas‘ın doğumunun 

müjdelenmesi bu olağanüstülüklerdendir. Manas‘ın babası Cakıp Han, Çıyırdı‘dan 

bir çocuğu olmadığı için çok üzülmektedir. Çıyırdı da bu duruma üzülüp 

ağlamaktadır.  
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ii) Rüya 

Cakıp Han, bir gece uyanıp gördüğü rüyayı Çıyırdı‘ya anlatır. Cakıp‘ın ikinci 

karısı Bakdevlet de bir rüya görür.  

 

iii) Rüya Sonrası 

Bir ziyafet verip rüyaları Bayyegit adlı bir ihtiyara yorumlatır. Yorumcu; 

―Çıyırdı Hatun bir erkek, bir kız doğuracak. Bakdevlet Hatun da ikiz erkek çocuk 

anası olacak.‖ der (Ġnan 1992: 6). Rüyanın ardından Cakıp Han‘a rüyasında 

müjdelendiği gibi ileride kahraman olacak Manas doğar. 

 

Destan

ın Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören 

Ve Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyadaki 

Müjde 

Rüyadaki 

Kutsal 

Karakterler 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın Sonucu 

Manas 

Destanı 

Cakıp Han / 

Manas‘ın 

babası, Han 

Cakıp 

Han‘ın 

çocuğunun 

olmaması 

Çocuk 

sahibi 

olunacağını 

müjdelemek 

____ ____ Manas doğar 

  

 Manas‘ın doğumunu müjdeleyen bu rüya, Fikret Türkmen ve Alimcan 

Ġnayet‘in, KeneĢ Yusupov‘un eserinden hazırladıkları çalıĢmada daha ayrıntılı 

anlatılır. Cakıp, Çıyırdı‘ya rüyasını Ģöyle anlatır; 

 

 ―E, hanım, artık üzülme. Şu ana kadar ömrümüzü hasret ile geçirdik. Bana bak, 

uğurlu bir rüya gördüm. Anka kuşu gibi heybetli bir kuşu yakalamışım. Yeryüzündeki 

hayvanlar bu kuşun heybetinden çekiniyordu. Ona uzun ipek bağ taktım. Bu talihe 

işarettir.‖ (Türkmen, Ġnayet 1995: 12) 

 

 Cakıp Han, bu rüyanın talihli olduğunu ve müjde vereceğini sezip büyük bir 

toy hazırlatır. Bu toyda, rüyayı halka biraz daha ayrıntılı anlatır; 

 

 ―Aladağ‘da dolaşıyordum. Bir kuş yakaladım. Kuşun ötmesi çok değişikti. Kuyruğu ve 

başı parlıyordu, gagası çelik, ayağı hançer idi. Uçurduğum zaman göğün altını, kara 

yerin üstünü karıştırdı, gökteki kanatlılar, yerdeki ayaklılar ona karşı gelemediler, 

hiçbiri kurtulamadı.‖ (Türkmen, Ġnayet 1995: 14) 
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 Kalabalıktaki ihtiyarlardan Bay Cigit, rüyayı doğacak yiğit bir erkek çocuğa 

iĢaret olarak yorumlar. Manas, gagası çelikten, ayakları hançerden olan bir kuĢ 

olarak tasvir edilir. Bu kuĢ göğü ve yeri altüst edecek kadar güçlüdür ve gökteki ile 

karadaki canlıların tümü kendisine mağlup olmuĢtur. Doğacak Manas‘ın kahraman 

olacağı rüyadaki gücü gösteren simgelerle pekiĢtirilerek müjdelenir. Cakıp Han, bu 

rüyayı bir toyda anlatarak çocuğu için uygun ortamı hazırlar ve bir açıdan da babalık 

görevini yerine getirmiĢ olur.  

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören 

Ve 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyadaki 

Müjde 

Rüyadaki 

Kutsal 

Karakterler 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın 

Sonucu 

Manas 

Destanı 

Cakıp Han 

/ Manas‘ın 

babası, 

Han 

Cakıp 

Han‘ın 

çocuğunun 

olmaması 

Çocuk sahibi 

olunacağını 

müjdelemek 

____ Gagası 

çelikten, 

ayağı 

hançerden 

Anka KuĢu 

Manas 

doğar 

 

 Cakıp Han‘ın bu rüyayı gördüğü gece, karısı Çıyırdı da bir rüya görür; 

 

 ―Ben de uğurlu bir rüya gördüm, Elma yemiştim, içinden altmış kulaç ejderha ıslık 

çalarak çıkıp ata dönüşerek uzandı.‖ (Türkmen, Ġnayet 1995: 13) 

 

 Çocuğu olmayan ailelerde, çocuğun müjdelendiği rüyaları karı ve koca görür. 

Türk halk anlatılarında muradı simgeleyen ve çocuksuz olan çiftlere din ulularının 

verdiği elma, genellikle eĢler tarafından yenir ve belli bir süre sonra çocuk dünyaya 

gelir. Bu rüyada ise Çıyırdı Hatun, bir elma yer ve elmadan kahramanı simgeleyen 

güçlü bir ejderha çıkar. Hem Cakıp Han‘ın hem de Çıyırdı Hatun‘un rüyası korkulu 

bir tablo içermesine rağmen, onlar bu rüyayı uyanır uyanmaz uğurlu bir rüya olarak 

kabul ederler.  Manas, babasının yaĢlılık döneminde dünyaya gelmiĢtir. Kahramanın 

bir özelliği olarak yaĢlı bir ana ve babadan doğma, tanrısal simgeciliğin bir 

özelliğidir. Tanrı‘nın isteği ile özel bir hakan dünyaya gelir (Öna 2009: 65). 

 



198 

 

  

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören 

Ve 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyadaki 

Müjde 

Rüyadaki 

Kutsal 

Karakterler 

Rüyada

ki 

Simgeler 

Rüyanın 

Sonucu 

Manas 

Destanı 

Çıyırdı / 

Manas‘ın 

annesi 

Çocuğunun 

olmaması 

Çocuk sahibi 

olunacağını 

müjdelemek 

____ Elma, 

altmıĢ 

kulaç 

ejderha, 

at 

Manas doğar 

  

 2.1.1.2. Manas Destanı (Semetey’in Doğumu) 

 Manas destanı, birçok kuĢağa yayıldığı için içerisinde rüya motifinin en çok 

olduğu destanlardandır. Türk destanlarında asıl destan kahramanının ölmesiyle 

destan sona ererken, Manas destanında ise Manas‘ın ölmesiyle destan sona ermez ve 

onun oğlu Semetey, daha sonra da Semetey‘in oğlu Seytek‘in kahramanlıkları bu 

destanda anlatılır. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Manas‘ın karısı Kanıkey Hatun da doğuracağı kahramanı, yani Semetey‘i 

önceden rüyasında görür. Kanıkey bu rüyayı, Manas Mekke‘de ölen kırk yiğidine 

dua ettiğinde görür.  

 

 ii) Rüya 

 Kanıkey gördüğü rüyayı Altınay‘a Ģöyle anlatır; 

   

  ―Bahadır efendim geldi, 

  İşler eskisi gibi oldu, 

  Bana sarıldı dedi, 

  Büyük kapılı ak saraya  

  Kaplan doğan Manas girdi dedi, 

  Benim efendimin başında  

  Çelikten bir eğe vardı, 

  Alıp koynuma aldım onu! 
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 Rüyayı dinleyen Altınay Ģunu dedi; 

 

  ―Efendinin başında  

  Duran çelik eğe ise 

  Karnında bir erkek çocuk 

  Oluyor, demektir!‖ (Naskali 1995: 200–201) 

  

 iii) Rüya Sonrası  

 Rüyasında Manas‘ın baĢında, demir bir eğe duruyormuĢ. Kanıkey Hatun, 

bunu görünce, hemen alıp koynuna koyar. Kanıkey, bu rüyayı tabir ettirir. Eğe, Türk 

kültüründe hem bir ölüm aleti ve hem de hayat sembolü olduğu için Kanıkey‘e bir 

çocuğu olacağı müjdelenir (Ögel 1995: 579). 

 Manas destanında baba Manas ve oğul Semetey‘in doğumları daha önce 

ailelerine rüyalarında müjdelenir. Manas‘ın doğumu, çelik gagalı, hançer ayaklı 

Anka kuĢu ile simgeleĢtirilerek müjdelenirken Semetey‘in doğumu rüyada görülen 

çelik eğe ile simgeleĢtirilir.  

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören 

Ve 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyadaki 

Müjde 

Rüyadaki 

Kutsal 

Karakterler 

Rüyada

ki 

Simgeler 

Rüyanın 

Sonucu 

Manas 

Destanı 

Kanıkey, 

Manas‘ın 

karısı 

Manas‘ın 

Mekke‘deki 

duası 

Çocuk sahibi 

olunacağını 

müjdelemek 

____ Demir 

eğe 

Semetey 

doğar. 

  

 2.1.1.3.  Çora Batır Destanı (Tatar) 

 Çora Batır destanı, XVI. yüzyılda Kazan Hanlığının Ruslarla mücadelelerini 

anlatan, Tatar Türklerinin en önemli destanıdır. Destanın kahramanı Çora Batır, 

ömrünü Ruslara karĢı verilen mücadelelerde geçirir. Hanın en önemli kahramanıdır. 

Çora Batır‘ın doğumu, annesine gördüğü rüyada müjdelenir. 

   

 i) Rüya Öncesi  

 Kırım Hanı‘nın yanında Narik adlı son derece dürüst, cesur ve sadık bir genç 
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bulunmaktadır. Narik, Menli Aruk Sulu adlı bir kızla evlenir. Fakat hanın oğlu da bu 

kızı beğenir ve onu elde etmek ister. Bunun üzerine Narik, hanın oğlunu öldürür. 

Han, haklı bulduğu Narik‘i cezalandırmak istemez ama ülkeyi terk etmesini emreder. 

Narik, karısıyla birlikte Ģehirden ayrılır. Narik ve Menli Aruk Sulu‘nun çocuklarının 

olmaması, Menli Aruk Sulu‘nun göreceği rüyanın hazırlığıdır. 

 

 ii) Rüya 

 Bir gün Menli Aruk Sulu rüyasında; 

 

 ―Ayaklarının arasından bir ateşin çıktığını, kimsenin söndüremediğini, sonunda siyah 

bir bulutun belirdiğini ve buluttan boşalan şiddetli bir yağmurun ateşi söndürdüğünü 

görür.‖  (Türkmen 2004: 103–109) 

  

 iii) Rüya Sonrası 

 Menli Aruk Sulu, bu rüyayı kendisi yorumlar ve bu rüyadan batır (kahraman) 

olacak bir çocuk doğuracağını anlar. Rüyadan sonra Çora Batır dünyaya gelir. 

Rüyada Çora Batır‘ın simgesi ateĢtir. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören 

Ve Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyadaki 

Müjde 

Rüyadaki 

Kutsal 

Karakterler 

Rüyada

ki 

Simgeler 

Rüyanın 

Sonucu 

Çora Batır Menli Aruk 

Sulu / Çora 

Batır‘ın 

annesi, 

sıradan biri 

Çocuğunun 

olmaması 

Çocuk 

sahibi 

olacağını 

müjdeleme 

____ AteĢ Çora Batır 

doğar 

 

 2.1.1.4. AlpamıĢ Destanı (Özbek) 

 AlpamıĢ destanı, Özbeklerin millî destanıdır. Bu destanda Özbekler ve 

Kalmuklar arasındaki mücadele ve AlpamıĢ‘ın Berçinay ile olan aĢkı anlatılır. 

Destan, AlpamıĢ‘ın Berçinay‘ı Kalmukların vatanından getirdiği bölüm ve 

Berçinay‘ın ailesini kurtarmak için tekrar gittiği Kalmuk diyarında baĢından 

geçenleri anlattığı bölüm olarak iki bölümden oluĢur. 
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 i) Rüya Öncesi 

  Çocukları olmayan hükümdarlarının durumuna çok üzülen beyler, 

ġahmerdan pirin mezarına gidip kırk gece dua edip yatarlar. Hükümdarın çocuksuz 

olması ve ġahmerdan pirin mezarında edilen dua beylerin göreceği rüyanın hazırlık 

aĢamasıdır. Kırk gün sonra bir rüya görürler.  

 

 ii) Rüya 

 

―Rüyalarında gördükleri veliden, dilediklerinin kabul edildiğine dair bir ses gelir. Veli, 

Bayböri‘ye bir oğul ve bir kız, Baysarı‘ya kız müjdesi verip doğumdan kırk gün sonra 

kendisinin gelip çocukların adlarını koyacağını söyler.‖ (Ergun 1998: 564) 

  

 iii) Rüya Sonrası 

 Rüyada bildirildiği gibi Bayböri‘nin iki çocuğu, Baysarı‘nın da bir çocuğu 

olur. Rüya aracılığıyla bir din ulusu hükümdarlarına üzülen beylere müjde verir. 

Rüyayı birden fazla kiĢinin görmesi güvenirliliğini artırır. Bayböri‘nin oğlu AlpamıĢ, 

ile Baysarı‘nın kızı Berçinay, birbirlerine âĢık olurlar. AlpamıĢ, kahramanlığıyla 

Özbeklerin kahramanı olur. AĢkı ve ülkesi için Kalmuklarla savaĢır.  

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören 

Ve Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyadaki 

Müjde 

Rüyadaki 

Kutsal 

Karakterler 

Rüyada

ki 

Simgeler 

Rüyanın 

Sonucu 

AlpamıĢ Beyler Hükümdarın 

çocuğunun 

olmaması, 

edilen dua 

Hükümdarı

n çocuğu 

olacağını 

müjdeleme 

Veli ___ AlpamıĢ ve 

Berçinay 

doğar. 

  

 2.1.1.5. Garip Ġle Senem Destanı (Uygur) 

 Garip ile Senem destanı Uygurların millî destanlarındandır. AĢk ve 

kahramanlık temalarının beraber iĢlendiği destanlardandır. Garip ile Senem 

destanının halk hikâyesi özellikleri gösteren birçok varyantı vardır. Bu varyantlar 

Türk coğrafyasının birçok yerinde farklı adlarla anlatılmaktadır. Fikret Türkmen, 

Âşık Garip adlı eserinde bu varyantlara yer verir (Türkmen 1995). Garip ile 
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Senem‘in doğumları ailelerine rüyalarında müjdelenir. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Destanda çocukları olmayan ġah Abbashan ve veziri Hasan ava çıkarlar. 

Avda ikisinin önüne de hamile olan aynı geyik çıkar. Ġkisi de o geyiği hamile olduğu 

için avlamazlar. ġah Abbashan ve veziri Hasan‘ın çocuklarının olmaması ve hamile 

geyiğe acıyıp onu avlamamaları Abbashan‘ın göreceği rüyanın hazırlığıdır.  

 

 ii) Rüya 

  ġah Abbashan, bir gün bir rüya görür. Rüyayı Ģöyle anlatır; 

 

 ―Bir gün bir düş gördüm, düşümde bir çift kuş gördüm. Biri renkli Simurg, öbürü 

gümüş kuyruklu Anka idi. Onlar uçuyorlardı ama başımdan gitmiyorlardı. Tutmak 

istedim ama imkân vermediler.‖ (Ġnayet 2004: 205) 

 

 Rüyada görülen Simurg ve Anka kuĢları Garip ile Senem‘in doğumlarını 

ifade etmektedir. 

  

 iii) Rüya Sonrası 

 Abbashan, rüyayı kendi yorumlar ve bunun Allah‘ın bir iltifatı olduğuna, bir 

çocuğunun olacağına iĢaret ettiğini anlar. Bu rüyadan vezirinin de bir çocuğu 

olacağını anlar ve doğacak çocukları birbirleriyle evlendirmeye karar verir. ġah ve 

veziri hamile geyiği avlamadıkları için ödüllendirilerek birer çocuk sahibi olurlar.  

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören 

Ve Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyadaki 

Müjde 

Rüyadaki 

Kutsal 

Karakterler 

Rüyada

ki 

Simgeler 

Rüyanın 

Sonucu 

Garip ile 

Senem 

Destanı 

Abbashan / 

ġah 

Çocuğunun 

olmaması ve 

hamile 

geyiği 

avlamaması 

 ġahın ve 

vezirin 

çocuklarının 

olacağını 

müjdelemek 

____ Simurg 

ve Anka 

kuĢu 

Garip ile 

Senem 

doğar. 
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 2.1.1.6. Köroğlu Destanı (Türkmen Varyantı) 

 Köroğlu destanı tüm Türk Dünyasının en önemli destanlarındandır. Destanın 

birçok varyantı vardır. Uğradığı haksızlıklardan dolayı din ulularının da desteğini 

alarak zalimlere karĢı savaĢan bir Türk kahramanıdır. Hayatı etrafında birçok hikâye 

anlatılır, epik Ģiir söylenir. Varyantlarda annesinin diri diri gömüldüğü ve kendisinin 

mezarda doğduğu anlatılır. Çiltanlar (Kırklar), Köroğlu‘nun anası Akanay‘a 

öleceğini ve mezarda bir oğul doğuracağını daha önceden haber verirler.  

 

 i) Rüya Öncesi   

 Türkmen varyantlarında anlatıldığına göre Çardaklı Çandıbil‘in hâkimi Cığalı 

Beğ, oğlu Adı Beğ‘i kaybetmiĢ, hamile gelini de ölmüĢ, soyunu devam ettiren torunu 

da dünyaya gelmemiĢtir. Hamile olan gelini diri diri gömülmüĢtür. Torunu, mezarda 

ölmek üzere olduğundan Cığalı Beğ, rüyasında uyarılır. Uyarı niteliğindeki rüya aynı 

zamanda müjdeli bir haber içerir.  

 

 ii) Rüya 

 Cığalı Beğ‘e, bir gün rüyasında; 

 

 ―Mezarlığa giderek gelininin mezarını açması ve oradan torununu alması söylenir.‖  

  

 iii) Rüya Sonrası  

 Rüyadaki uyarıyı dikkate almayan Cığalı Beğ‘e torununun yaĢadığı haberini 

büyük oğlu Gencim getirir. Gencim Beğ‘in çobanlarından biri her gün bir keçinin 

sürüden ayrılarak bir mezarın baĢına gidip kaybolduğunu ve bir süre sonra tekrar 

ortaya çıktığını görür. Çoban durumu ağasına haber verir. Keçiyi izleyerek mezarda 

bir çocuk olduğunu öğrenen Gencim de durumu Cığalı Beğ‘e haber verir. Çocuğu 

yakalayıp eve getiriler.  Türkmen beyleri bir araya toplanıp çocuğa ―Karanlık 

dünyadan ıĢıklı dünyaya çıkmıĢtır, adı RöĢen olsun!‖ diye ad koyarlar. Nereden 

geldiği belli olmayan yaĢlı bir Türkmen, meclisin sonunda ―Bu çocuk mezardan 

çıkmıĢtır, adı Göroglı‘dur.‖ der (Bayat 2009: 53). Kazak varyantında da mezardan 

doğan kiĢi anlamında ki ―Köroğlu‖, Kırklar tarafından isim olarak verilir. 
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 Mezarda doğan çocuğu keçinin emzirmesi, Köroğlu destanın Doğu 

varyantları için belirleyici bir özelliktir. Keçi, Türk mitolojisinde tufanın baĢlamasını 

haber veren mitolojik varlık olarak Altay yaratılıĢ mitlerinde karĢımıza çıkar. 

―Keçinin sonla ilişkisi, mezar kodunun öteki âlem bağlamında bir son olduğu 

semantiğini doğurur.‖ (Bayat 2009: 57). O halde keçi, müjdelenen kahramanın 

doğumunda ikinci anne görevini üstlenir. ―Keçinin çocuğu emzirmesi‖ motifine 

efsanelerde de rastlanır. PadiĢahın biri rüyasında bir çobanın oğlunun büyüdüğü 

zaman kendi kızını alacağını görür. O çobanın köyünü bulur ve para vererek çocuğu 

satın alır. PadiĢah, ölmesi için çocuğu bir dağ baĢına bırakır. YaĢlı bir kadın, bir 

keçisinin her gün sağılarak geldiğini görüp çobana kızar. Çoban keçiyi takip edince 

keçinin her gün bu çocuğu emzirmeye gittiğini görür (Sakaoğlu 2009: 100).  

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören 

Ve Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyadaki 

Müjde 

Rüyadaki 

Kutsal 

Karakterler 

Rüyada

ki 

Simgeler 

Rüyanın 

Sonucu 

Köroğlu 

Destanı 

Cığalı Beğ/ 

Bey, 

Köroğlu‘nun 

dedesi 

Köroğlu‘nun 

annesiyle 

beraber 

mezarda 

gömülü 

olması 

 Köroğlu‘nu 

kurtarmak 

ve Cığalı 

Beğ‘e torun 

müjdesi 

vermek 

____ ___ Köroğlu 

mezarda bir 

keçi 

tarafından 

beslenmiĢ 

bulunur 

 

 2.1.1.7. Köroğlu Destanı (Kazak)  

 Mezarda doğum motifi, Köroğlu‘nun Kazak varyantında farklı bir Ģekilde yer 

alır.  

 i) Rüya Öncesi 

 Kazak varyantında Köroğlu‘nun babası RavĢanbek, anası ise Akanay‘dır. 

Akanay‘ın çocuğu yoktur. Akanay bu duruma çok üzülmektedir. Çocuksuz olması 

göreceği rüyanın hazırlık aĢamasıdır.  

 

 ii) Rüya 

  Akanay gördüğü rüyayı, destanda Ģöyle anlatır; 

 

   ―Bir gün uyuyorken Akanay, 
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   Kırklar rüyada verdi ayanı 

   Dediler; ―bizler Gavıs, Gıyas, kırklar 

   Kulağını ver söz söylerim-dedi- ben 

   Gerçek bir dost zannetme, 

   Az günlük belayı, 

   Ölçülü hayat bittiğinde 

   Çareyi kimler bulur? 

   Boyuna ölçülüp yazılan  

   Hayatın bitse tamamı, 

   Dokuz ay, on gün geçtiğinde, 

   Güneş tepeye geldiğinde, 

   Mezar içinde doğurursun, 

   Karnındaki çocuğu, 

   Kudretiyle Hüda‘nın, 

   Kin olup akılda kalan, 

   İntikamı o alır, 

   Adaleti bilmeyen, 

   Şavdat‘ın oğlu şağdat‘tan, 

   O intikamını alır, 

   Köroğlu gibi arslan, 

   Peydah olan namustan, 

   Akanay senden olacak, 

   Köroğlu kahraman olacak, 

   Kırklardan dua alıp, 

   Düşmana karşı gelecek‖ ( Ekici 2004: 199–200). 

  

 Rüyasında Gavıs, Gıyas ve Kırkları gören Akanay‘a çocuğunu mezarda 

doğuracağı bildirilir. Çocuğa rüyada Köroğlu ismi verilmiĢtir. Köroğlu büyüdüğünde 

ġağdat Handan ailesinin öcünü alacağı ve her zaman Kırkların kendisine yardım 

edeceği müjdelenir. 

  

 iii) Rüya Sonrası 

 Rüyada bildirildiği gibi, Akanay düĢmanlar tarafından diri diri mezara 

gömülür. Mezarda bir keçinin beslemesiyle hayatta kalacak, daha sonra mezardan 
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çıkarılarak dedesi tarafından büyütülecektir. Rüya, Akany‘a hem bir tehlikeyi haber 

vermekte hem de çocuk sahibi olacağını müjdelemektedir. Rüyada gelecekten haber 

verenler din uluları olduğundan Akanay, rüyanın gerçekleĢmesini beklemeye baĢlar. 

Rüyada bildirilen tehlike gerçekleĢir ve Akanay diri diri toprağa gömülür. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören 

Ve Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyadaki 

Müjde 

Rüyadaki 

Kutsal 

Karakterler 

Rüyada

ki 

Simgeler 

Rüyanın 

Sonucu 

Köroğlu 

Destanı 

Akanay / 

Köroğlu‘nun 

annesi 

Çocuğunu

n 

olmaması 

 Gelecekten 

haber vererek 

oğlunu 

mezarda 

doğuracağını 

bildirmek 

Gavıs, 

Gıyas, 

Kırklar 

___ Köroğlu, 

annesi 

mezardayke

n doğar 

 

 Destandaki olaylar Akanay‘ın rüyası doğrultusunda geliĢir. Akanay, doğumu 

yapamadan ölür ve çocuk rüyada belirtildiği gibi mezarda doğar. Daha sonra 

Külayım bir rüya görür. Bu rüyada Kırkların çocuğa adını verdiği görülür. 

 

   ―Gözyaşını görmüş 

   Gavıs, Gıyas, Kırklar, 

   Rüyasında Haber vermiş, 

   ―Kaldır çocuğum başını, 

   Durdur gözünden akan yaşını, 

   Ölen çocuğun dirildi, 

   Şimdi artık bahtın açıldı 

   Yalnız da olsa binle denk, 

   Mezar içinde doğurdu, 

   Köroğlu gibi asili, 

   Namı onun büyük olup 

   Düşmana onun şöhreti yayıldı. 

   Söyledim çocuğum ben bunu, 

   Yalan diye bilme sen bunu, 

   Türkmen ülkesine bellidir 

   Cihanı aşmış kahramanlığı, 
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   Çocuğun ismini biz koyduk 

   ―Mezardan çıkan Köroğlu‖ ( Ekici 2004: 207).  

 

 Külayım gördüğü rüyada din ulularının doğan çocuğa Köroğlu adını 

verdiklerini görür. Burada Kırkların ya da Hızır‘ın Türk kültüründeki isim verme 

rolü hatırlanmalıdır. Din ulularının isim verdiği kahraman, destan boyunca din 

ulularının yardımını alacaktır. 

 Bu rüyanın devamında, doğduğu mezardan dıĢarı çıkarılamayan Köroğlu‘nun 

kırkların yol göstermesiyle mezarın dıĢına nasıl çıktığı anlatılır. Söz konusu rüyaya 

çalıĢmanın ―Rehberlik Eden Rüyalar‖ kısmında yer verilecektir. 

 Ġstanbul‘da anlatılan bir menkıbede de mezarda doğum motifine 

rastlanır. Menkıbe Ģöyledir; 

 

 ―İstanbul‘da imamlık yapan yakışıklı bir genç, gönlünü padişahın kızına kaptırır. 

İmam kendisinden, ―nasıl olsa getiremez‖ diye istenilen dokuz katır yükü altını, 

bahçedeki sarı toprakları çuvala doldurup padişaha göndererek, çuvalların 

boşaltılması sırasında altın olmasını sağlar ve kızı alır. Padişah kimdir, damat kimdir; 

bilinmez, ancak kız Lohusa Hatun‘dur. Babasının bedduasını alan kız, uzun yıllar çocuk 

sahibi olamaz ve hamile kalınca da doğuramadan ölür. Aylar sonra mezarından gelen 

çocuk sesleri üzerine kabri açılır ve annesinin memesini emmekte olan bir oğlan 

çocuğunu görürler.‖  (Sakaoğlu 2009: 178)  

 

 2.1.1.8. Eba Müslimname 

 Müseyyeb Gazi, Hz. Ali‘den sonra Haricîlerle ve Mervan yandaĢlarıyla 

mücadele etmiĢ bir kahramandır. Müseyyeb Gazi‘den sonra bu görevi Eba Müslim 

üstlenir. Eba Müslimname destanı yine cihat temelli destanlardandır. Destanda Eba 

Müslim‘in Haricîlerle mücadeleleri, Hz. Ali‘nin yandaĢlarını birlik altında toplaması, 

baĢ düĢmanı Nasr-ı Sayyâr‘la savaĢı ve onu mağlup etmesi anlatılır. Müseyyeb Gazi, 

kendisinden sonra vazifeyi devralacak Eba Müslim‘in doğacağını rüyasında görür.   

  

 i) Rüya Öncesi 

 Müseyyeb Gazi, rüyasında Hz. Muhammed‘i görür. Peygamber ona bayrağı 

taĢıma sırasının Eba Müslim‘de olduğunu söyler ve onu müjdeler.  
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 ii) Rüya 

 Peygamber ona rüyada Ģunları söyler; 

 

 ―— oğlum Müseyyeb! Tanrı, senden razı olsun. Ben, senden razı oldum. Sen benim 

düşmanımdan intikam aldın. Şimdi senin gazan tamam oldu. Artık bizim yanımıza gel. 

Sıra yârenlere geldi. Ebu‘l Müslim Horasânî gelecek, gazaya o devam edecek.‖ (Demir, 

vd 2007a: 29) 

  

 Müseyyeb Gazi, rüyasında Hz. Muhammet‘i görür. Hz. Muhammet, ondan 

razı olduğunu, görevinin tamamlandığını söyler. ġehit olacağının müjdesini verir. 

Ebu‘l-Müslim‘in doğacağı müjdesini verir. 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Rüyada bildirildiği gibi Müseyyeb Gazi Ģehit olduktan sonra Eba Müslim 

doğar. Doğumu Hz. Muhammet‘in haber vermesi Eba Müslim‘e kutsiyet verir. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören 

Ve 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyadaki 

Müjde 

Rüyadaki 

Kutsal 

Karakterl

er 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın 

Sonucu 

Eba Müslim-

nâme 

Müseyyeb

Gazi 

Görevini 

tamamla

ması 

 Eba Müslim‘in 

doğumunu 

müjdelemek, 

Müseyyeb 

Gazi‘ye Ģehit 

olacağını 

bildirmek 

Hz. 

Muhamme

t 

___ Eba Müslim 

doğar. 

 

 2.1.1.9. Battal Gazi Destanı  

 Battal Gazi destanı, Seyit Battal Gazi‘nin kahramanlıklarını anlatan bir 

destandır.  Battal Gazi, 8. yüzyılda Emevilerin Anadolu‘da Bizanslılara karĢı 

açtıkları savaĢlarda kahramanlık gösteren Arap bir kumandandır. Battal Gazi 

hakkında anlatılan kahramanlık hikâyeleri, Türk düĢüncesiyle tekrar yoğrularak 11. 

yüzyıldan sonra anlatılmaya baĢlamıĢtır. Battal Gazi‘ye veli unvanı da verilerek 

kutsallığı artırılmıĢtır. Destanın konusu, Battal‘ın Hristiyanlığa karĢı mücadeleleridir. 
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 Ġslamiyet sonrası Türk destanlarında da doğacak kahraman rüyayla 

müjdelenir. Ġslamiyet sonrasındaki destanlarda doğum müjdesini din uluları 

vermektedir. Din ulularının rüyaya girmesi, doğacak çocuğa kutsallık kazandırır. 

Doğan çocuk, cihat düĢüncesiyle birçok kahramanlık gösterecektir. Bu 

mücadelelerinde en büyük yardımcıları doğumunu müjdeleyen din ulularıdır. 

 

 i) Rüya Öncesi  

 Battal Gazi‘nin doğacağı, ismi ve hatta özellikleri, babası Hüseyin Gazi‘nin 

gördüğü rüyada belirlenir. Rüyada müjdeyi bir pir verir. 

 

 ii) Rüya Öncesi  

 Hüseyin Gazi‘ye rüyasındaki pir Ģöyle der; 

 

 ―Yâ Hüseyin! Beşaret olsun sana kim, ol Cafer senin oğlundur. Az kaldı kim zuhûra 

gele, tamam Rum‘ı Müslümanlık ide. İşler ide kim, hiç pehlivanlar itmemiş ola.‖ 

(Köksal 1984: 167) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Hüseyin Gazi‘ye Cafer adında bir oğlu olacağı müjdelenir. Cafer‘in ileride 

büyük bir kahraman olacağı, Rum‘un tümünü Müslüman yapacağı, 

kahramanlıklarına kimsenin ulaĢamayacağı müjdesi verilir. Bazı kaynaklarda 

Hüseyin Gazi‘nin rüyasının ayrıntıları yer almaz. Sadece Battal Gazinin babası 

Hüseyin Gazi‘nin, yolda bir yerde uyuyup rüyasında Cafer (Battal Gazi)‘in kendi 

oğlu olacağını gördüğü anlatılır (Demir, Erdem 2006: 27).  

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören 

Ve Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyadaki 

Müjde 

Rüyadaki 

Kutsal 

Karakterler 

Rüyada

ki 

Simgeler 

Rüyanın 

Sonucu 

Battal 

Gazi 

Destanı 

Hüseyin 

Gazi / Battal 

Gazi‘nin 

babası 

____  Battal Gazi‘nin 

doğumunu ve 

ileride büyük 

iĢler 

baĢaracağını 

müjdelemek 

Pir ___ Battal Gazi 

doğar 
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 2.1.1.10. Saltukname 

 Saltukname, Battal Gazi ve DaniĢment Gazi destanlarından sonra Anadolu ve 

Rumeli‘nin ĠslamlaĢmasını ve TürkleĢmesini konu edinen bir destandır. Destanda 13. 

yüzyıl alperenlerinden Sarı Saltuk‘un, Rumeli‘nin ĠslamlaĢması ve TürkleĢmesi için 

mücadeleleri, menkıbeleri ve kahramanlıkları anlatılır. Saltukname‘de Sarı Saltuk‘un 

doğumu rüyayla müjdelenir. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Saltukname‘de rüyayı Battal Gazi görür. Gördüğü rüya sonrasında vazifesini 

tamamladığını ve Sarı Saltuk‘un onun yerine geçeceğini anlar. Seyit Battal Gazi 

rüyasında peygamberi görür. Görevini tamamlaması rüyanın hazırlık aĢamasıdır. 

  

 ii) Rüya 

 Peygamber ona rüyasında; 

 

 ―—Oğlum! Senün neslinden bir şahıs gele, İsmi Hızır ola. Yani Sarı Saltuk ola. Rum 

mülkine basup nice kilisalar harâb ide. Ol diyâr anun sebebiyle İslâm ile tola. Anunla 

ümmetim kuvvet tutup ve çok kâfirleri darb-ı destiyle Müslümân ide ve sen dahı tiz bana 

ulaşırsun. Şehid olup şerbet-i şehâdet-i nüş idersün.‖ der (Demir, Erdem 2007a: 37). 

 

 Rüyada Battal Gazi‘nin görevini tamamladığı ve bu görevi devam ettirmek 

için Sarı Saltuk‘un müjdelendiği görülür. Battal Gazi‘ye Ģehit olacağı müjdesi de 

verilir. Battal Gazi ġehit olduktan sonra, DaniĢment Gazi ve ardından Sarı Saltuk 

doğacaktır. Bu rüyada, müjdeyi peygamberin vermiĢ olması, bayrağı Battal Gazi‘den 

devir alacak olan Sarı Saltuk‘a kutsallık kazandıracaktır. Ġsminin Hızır olduğu, Rum 

ülkesini basıp kiliseleri yıkacağı, onun sayesinde Rum ülkesinde Ġslamiyet‘in 

güçleneceği belirtilir. 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Rüyada bildirildiği gibi Battal Gazi Ģehit olur. Battal Gazi‘nin davasını Sarı 

Saltuk devam ettirir. Sarı Saltuk‘un rüyada müjdelenmesi kendisine kutsallık 

kazandırır. 
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Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören 

 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyadaki 

Müjde 

Rüyadaki 

Kutsal 

Karakterler 

Rüyada

ki 

Simgeler 

Rüyanın 

Sonucu 

Saltukname Battal Gazi Görevini 

tamamla

ması 

 Sarı Saltuk‘un 

doğumunu 

müjdelemek, 

Battal Gazi‘ye 

Ģehit olacağını 

bildirmek 

Hz. 

Muhammet 

___ Sarı Saltuk 

doğar. 

  

 2.1.1.11. Arzılan-Kara Attıg Çeçen-Kara Möge Destanı (Tıva) 

 Tıva Türklerinin Arzılan-Kara Attıg Çeçen-Kara Möge destanında, Dalay 

Baybın Han‘ın kavminde altmıĢ yetmiĢ yaĢlarında yoksul bir karı koca yaĢamaktadır. 

Bu yaĢlı çiftin doğacak çocukları, destanın ilerleyen bölümlerinde birçok mücadeleye 

giriĢecektir. 

 

 i) Rüya Öncesi 

  YaĢlı çiftin çocukları yoktur. YaĢ olarak da çocuklarının olması imkânsızdır. 

Alaaday adındaki yaĢlı kadın bir rüya görür. 

 

 ii) Rüya 

 

 ―Rüyasında gençlik çağlarını görür.‖ (Ergun, Aça 2004: 57) 

 

 iii) Rüya Sonrası  

 Alaaday‘ın rüyasında ayrıntı yoktur. Kendini gençlik yıllarında görür. Bu 

durum yaĢ olarak doğurganlığa tekrar sahip olabilmeyi ifade eder. Kısa bir zaman 

sonra bir çocuğa gebe kalır. Kadın zamanı gelince altın belli, gümüĢ göğüslü bir 

erkek çocuk doğurur. Çocuk ileride han olur. Bu rüyada doğacak çocuk müjdelendiği 

gibi rüya sayesinde yaĢlı bir kadın yeniden doğurabilme gücüne sahip olmaktadır. 
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Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören 

Ve 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyadaki 

Müjde 

Rüyadaki 

Kutsal 

Karakterler 

Rüyada

ki 

Simgeler 

Rüyanın 

Sonucu 

Arzılan-

Kara Attıg 

Çeçen-

Kara 

Möge  

Alaaday / 

Yoksul, 

yaĢlı bir 

kadın 

Çocuğunun 

olmaması 

Çocuk sahibi 

olunacağını 

müjdelemek 

____ ____ Ülkenin Han‘ı 

doğar. 

 

 Kahramanın doğumunun müjdelendiği rüyaların yer aldığı destanların 

kesitleri aĢağıdaki tabloda bir arada verilmiĢtir.  

 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören 

Ve Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyadaki 

Müjde 

Rüyadaki 

Kutsal 

Karakterle

r 

Rüyada

ki 

Simgeler 

Rüyanın 

Sonucu 

Garip ile 

Senem 

Destanı 

Abbashan / 

ġah 

Çocuğunun 

olmaması ve 

hamile 

geyiği 

avlamaması 

 ġahın ve 

vezirin 

çocuklarının 

olacağını 

müjdelemek 

____ Simurg 

ve Anka 

kuĢu 

Garip ile 

Senem doğar. 

Köroğlu 

Destanı 

Cığalı Beğ/ 

Bey, 

Köroğlu‘nun 

dedesi 

Köroğlu‘nu

n annesiyle 

beraber 

mezarda 

gömülü 

olması 

 Köroğlu‘nu 

kurtaramak 

ve Cığalı 

Beğ‘e torun 

müjdesi 

vermek 

____ ___ Köroğlu 

mezarda bir 

keçi 

tarafından 

beslenmiĢ 

bulunur 

Köroğlu 

Destanı 

Akanay / 

Köroğlu‘nun 

annesi 

Çocuğunun 

olmaması 

Oğlunun 

mezarda 

doğuracağını 

bildirmek 

Gavıs, 

Gıyas, 

Kırklar 

___ Köroğlu, 

annesi 

mezardayken 

doğar 

Eba 

Müslim-

nâme 

Müseyyeb 

Gazi 

Görevini 

tamamlamas

ı 

 Eba 

Müslim‘in 

doğumunu 

müjdelemek, 

Müseyyeb 

Gazi‘ye Ģehit 

olacağını 

bildirmek 

Hz. 

Muhammet 

___ Eba Müslim 

doğar. 

Battal 

Gazi 

Destanı 

Hüseyin 

Gazi / Battal 

Gazi‘nin 

babası 

____  Battal 

Gazi‘nin 

doğumunu 

ve ileride 

baĢarılarını 

müjdelemek 

Pir ___ Battal Gazi 

doğar 
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Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören 

Ve 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyanın ĠĢlevi Rüyadaki 

Kutsal 

Karakterler 

Rüyada

ki 

Simgeler 

Rüyanın 

Sonucu 

Saltukname Battal Gazi Görevini 

tamamla

ması 

 Sarı Saltuk‘un 

doğumunu 

müjdelemek, 

Battal Gazi‘ye 

Ģehit olacağını 

bildirmek 

Hz. 

Muhammet 

___ Sarı Saltuk 

doğar. 

Manas 

Destanı 

Cakıp Han 

/ Manas‘ın 

babası, 

Han 

Cakıp 

Han‘ın 

çocuğun

un 

olmamas

ı 

Çocuk sahibi 

olunacağını 

müjdelemek 

____ ____ Manas 

doğar 

Manas 

Destanı 

Cakıp Han 

/ Manas‘ın 

babası, 

Han 

Cakıp 

Han‘ın 

çocuğun

un 

olmamas

ı 

Çocuk sahibi 

olunacağını 

müjdelemek 

____ Gagası 

çelikten, 

ayağı 

hançerde

n Anka 

KuĢu 

Manas 

doğar 

Manas 

Destanı 

Kanıkey, 

Manas‘ın 

karısı 

Manas‘ın 

Mekke‘d

eki duası 

Çocuk sahibi 

olunacağını 

müjdelemek 

____ Demir 

eğe 

Semetey 

doğar. 

Arzılan-Kara 

Attıg Çeçen-

Kara Möge  

Alaaday / 

Yoksul, 

yaĢlı bir 

kadın 

Çocuğun

un 

olmamas

ı 

Çocuk sahibi 

olunacağını 

müjdelemek 

____ ____ Ülkenin 

Han‘ı doğar. 

Çora Batır Menli 

Aruk Sulu 

/ Çora 

Batır‘ın 

annesi 

Çocuğun

un 

olmamas

ı 

Çocuk sahibi 

olacağını 

müjdeleme 

____ AteĢ Çora Batır 

doğar 

AlpamıĢ Beyler Hükümd

arın 

çocuğun

un 

olmamas

ı, dua 

Hükümdarın 

çocuğu 

olacağını 

müjdeleme 

Veli ___ AlpamıĢ ve 

Berçinay 

doğar. 

Tablo 5: Destanlarda Kahramanın Doğumunu Müjdeleyen Rüyaların Kesitleri 

 Yukarıdaki tabloya göre kahramanın doğumunu müjdeleyen rüyaları görenler 

aĢağıdaki tabloda bir arada verilmiĢtir. 
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Kahramanın Doğumunu Müjdeleyen Rüyayı Görenler 

Destanın Adı / Doğacak Kahramanın Adı 

Kahramanın  

Annesi Babası Dedesi BaĢka 

Kahraman 

Manas Destanı/Manas  ●   

Manas Destanı/Manas  ●   

Manas Destanı/Manas ●    

Manas Destanı/ Semetey ●    

Arzılan-Kara Attıg Çeçen-Kara Möge 

(Tıva) 

●    

Çora Batır Destanı / Çora Batır ●    

AlpamıĢ Destanı / AlpamıĢ    ● 

Garip ile Senem Destanı / Garip ile 

Senem 

 ●   

Köroğlu (Türkmen) / Köroğlu   ●  

Köroğlu (Kazak) / Köroğlu ●    

Battal Gazi Destanı / Battal Gazi  ●   

Saltukname / Sarı Saltuk    ● 

Eba Müslimname / Eba Müslim    ● 

Tablo 6: Destanlarda Kahramanın Doğumunun Müjdelendiği R.’ları Görenler 

 

 Yukarıdaki tabloya göre, rüyayı görenlerin kahramanlara yakınlıkları 

aĢağıdaki grafikte oranlarıyla verilmiĢtir. 
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                            Grafik 42: Destanlarda Kahramanın Doğumunun Müjdelendiği R.’yı Görenler 

 Rüyaları en çok kahramanların anneleri görür. Anneler, on üç destanın 

beĢinde (%38) rüyaları gören kiĢilerdir. Ġkinci sırada kahramanın babaları vardır. 

Dört (%31) destanda rüyayı kahramanların babaları görür. Bir (%8) destanda rüyayı 

kahramanın dedesi görür. Ġslamiyet sonrası destanların ikisinde rüyayı, 

kahramanların selefleri görür. Sarı Saltuk‘un doğumunu selefi Battal Gazi; Eba 

Müslim‘in doğumunu selefi Müseyyeb Gazi rüyasında görür. 

 AĢağıdaki grafikte kahramanın doğumunun müjdelendiği rüyaların hazırlık 

durumları oranlarıyla bir arada verilmiĢtir. 

 

 

           Grafik 43: Destanlarda Doğumun Müjdelendiği R.’ların Hazırlık AĢamaları 

 Rüyaları en çok çocuksuz olan çiftler görür. On üç destanın sekizinde (%61) 

5; 38% 

4; 31% 

1; 8% 

3; 23% 
Kahramanın Annesi

Kahramanın Babası

Kahramanın Dedesi

BaĢka Kahraman

8; 61% 2; 15% 

1; 8% 

1; 8% 

1; 8% 

Çocuksuzluk

Selefin Görevini

Tamamlaması

Anne Karnında

Mezarda Gömülü Olma

Kahramanın Duası

Hazırlık Durumu Yok
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rüyanın hazırlık aĢaması çocuksuzluktur. Çocuksuzluk rüyaların hazırlık durumu olsa 

da, rüyaların asıl amacı doğacak kahramanı müjdeleyerek, destan kahramanının 

doğumuna zemin hazırlamak ve doğmadan ona kutsiyet kazandırmaktır. Rüyalarda 

kahramanın doğumunun yanında ilerideki kahramanlıkları hakkında da bilgi verilir.  

 Ġslamiyet sonrası Türk destanlarının ikisinde (%15), kahramanlar görevlerini 

bitirdiklerinden haleflerinin doğumuyla ilgili müjdeli rüyaları görürler. Ayrıca bu 

rüyalarda kendi Ģehadetlerinin yakın bir zamanda olduğunu öğrenirler. Battal Gazi ve 

Müseyyeb Gazi‘ye,  Hz. Muhammet yakın bir zamanda Ģehit olacaklarının müjdesini 

verir. 

 Köroğlu destanının varyantlarında Köroğlu diri diri gömülen annesinin 

karnında olduğundan dedesi onun doğumuyla ilgili rüya görür. Bir (%8) destanda ise 

rüyanın hazırlığı kahramanın duasıdır. Bir destanda rüyanın hazırlık durumu yoktur.   

 AĢağıdaki grafikte kahramanın doğumunu müjdeleyen din uluları oranlarıyla 

verilmiĢtir. 

 

              Grafik 44: Türk Destanlarında Rüyada Kahramanın Doğumunu Müjdeleyenler 

 

 On üç destanın ikisinde (%15) müjdeyi Hz. Muhammet verir. Bu destanlar 

Ġslamiyet sonrası destanlardır. Birer (%8) destanda müjdeyi Kırklar, Pirler, Veliler 

gibi din uluları verir. Sekiz (%61) destanda rüyaya girip müjde veren kimse yoktur. 

 Destanların bazılarında doğacak kahramanlar, Anka ve Simurg kuĢlarıyla, 

ateĢle, ejderhayla ve demir eğeyle simgeleĢtirilir.  

2; 15% 

1; 8% 

1; 8% 

1; 8% 
8; 61% 

Kahramanın Doğumunu Müjdeleyenler 

Hz. Muhammet

Kırklar

Pir

Veli

Belirsiz
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 2.1.2. Kahramanlarla Ġlgili Müjdeler Veren Rüyalar 

 Kahramanın rüyada müjdelenmesi, rüyaların Türk destanlarındaki 

iĢlevlerindendir. Bu müjde, kahramana ihtiyaç hissedildiğinde verilir. Bir önceki 

baĢlıkta kahramanın doğumu müjdelenmiĢti. Bu baĢlıkta ise öldü zannedilen 

kahramanın yaĢadığı, kahramana yeni dostların katılacağı, yarım kalan iĢlerin 

kahraman tarafından tamamlanacağı, esaret altında olan milleti kahramanın 

kurtaracağı, fetihleri devam ettirecek yeni bir kahramanın geleceği rüyalarla 

bildirilir. 

 

 2.1.2.1. Manas Destanı (Almambet’in Müjdelenmesi) 

 Türk destanlarında kahramanların önemli yardımcıları vardır. Bu yardımcılar 

aynı zamanda kahramanların arkadaĢlarıdır. Birçok mücadelede beraber olan iki 

kahramanın bir araya gelmesinde bazı olağanüstülükler yaĢanır.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Manas destanında, Almambet‘in Manas‘a katılacağı Manas‘a rüyasında 

müjdelenir. 

 

 ii) Rüya 

  Rüyayı Manas Ģöyle anlatır; 

 

  ―Gece yatıp bir rüya gördüm 

  Güzel bir rüya gördüm 

  Ak-Kula‘ya binmiştim ben 

  Uykuda rüya görürken ben 

  Ak-taygan‘ı ipinden tutmuştum, 

  Ak-şunkar‘ı çağırıyordum ben, 

  Bir sefere çıkmıştım, 

  Ak-şumkar elimdeydi 

  Ben Ak-şumkar‘ımı uçurunca  

  Birçok kanatlı hayvan 

  Ayağıma kapandı öldü. 
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  Bu ne demek olsa gerek? 

  Ak-taygan arkamda idi. 

  Ak-taygan‘ı salıverince  

  Dört ayaklı canavarlar 

  Ayağıma kapandı öldü. 

  Bu ne demek olsa gerek?‖ (Naskali 1995: 46). 

 

 Manas, gördüğü rüyayı güzel olarak nitelendirir. Atı Ak-Kula‘ya binmiĢ 

elinde kuĢuyla sefere çıkmıĢtır. Birçok kanatlı hayvan ayağına kapanarak ölür. 

Canavarların hepsi arkasında ölür. 

 

iii) Rüya Sonrası 

 Bu rüyayı Acıbay Yiğit tabir eder; 

   

  ―Atası ile atan denk 

  Duası ile duan denk 

  Aziz hanın oğlu  

  Gelip sende kalacak‖ (Naskali 1995: 46). 

 

 Bu rüyadan, bir kahramanın gelip Manas‘a bağlanacağı müjdelenir. Rüyadan 

kısa bir zaman sonra Almambet Manas‘a katılarak Manas‘ın gücüne güç katar. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören 

Ve 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyadaki 

Müjde 

Rüyadaki 

Kutsal 

Karakterler 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın 

Sonucu 

Manas 

Destanı 

Manas ____  Almambet‘in 

Manas‘a 

katılacağını 

haber vermek 

___ ___ Almambet 

Manas‘a 

katılır. 

 

 Rüyayı tabir eden Acıbay Yiğit, her ne kadar bu kahramanın adını vermese de 

Ögel‘in çalıĢmasında geçen rüyayı yorumlayan Oyrat Han bu kahramanın Almambet 

olduğunu söyler. Rüya ġöyledir; 
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 ―Manas, bir gece bir rüya görür. Oturup etleri şişlere dizip ateş üzerinde kızartırken 

birden bire etlerin dizildiği demir şişler, tutuşup yanmağa başlarlar. Şişler yanarken 

Manas uyanır.‖ (Ögel 1989: 510) 

 

Rüyayı tabir eden Oyrat Han, Almambet‘in Manas‘ın hizmetine gireceğini müjdeler. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören 

Ve 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyadaki 

Müjde 

Rüyadaki 

Kutsal 

Karakterler 

Rüyada

ki 

Simgeler 

Rüyanın 

Sonucu 

Manas 

Destanı 

Manas ____  Almambet‘in 

Manas‘a 

katılacağını 

haber vermek 

___ AteĢte 

yanan 

demir 

ĢiĢler 

Almambet 

Manas‘a 

katılır. 

 

 BaĢka kaynaklarda, Almambet‘in Manas‘a katılacağı farklı rüya motifleriyle 

anlatılır. Manas bir gece bir rüya görür; 

 

  ―Bir keskin kılıç bulduğunu, bununla taşı parçaladığını, sonra kılıcı beline bağlarken 

onun bir aslan olduğunu, ona parsların boyun eğip hizmet ettiklerini, birden aslanın 

ejder olduğunu, sonra bir kuş olup kendi eline konduğunu görür.‖ (Ġnan 1992: 33) 

 

 Rüyayı tabir eden Acıbay, Tanrının Manas‘a büyük bir iyilik ihsan edeceğini 

ve Esen Han ile kavga edip mücadele eden Almambet῾ in Manas‘a sığınacağını 

haber verir. Bu rüyada Almambet, Manas‘a yardım edeceğinden olağanüstü 

özelliklerle tanıtılıyor. Türk kültüründe görülen değiĢime bu rüyada da rastlanır. 

Almambet, önce taĢı parçalayan bir kılıç olarak anlatılırken, kılıçtan aslana, ardından 

aslandan daha güçlü bir ejdere ve en sonunda da bir kuĢa dönüĢüm vardır.    
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Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören 

Ve 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyadaki 

Müjde 

Rüyadaki 

Kutsal 

Karakterler 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın 

Sonucu 

Manas 

Destanı 

Manas ____  Almambet‘in 

Manas‘a 

katılacağını 

haber vermek 

___ Kılıç, 

aslan, 

ejder, kuĢ 

Almambet 

Manas‘a 

katılır. 

 

 2.1.2.2. Manas Destanı (Manas’ın Müjdelenmesi) 

 Manas destanında rüyaları kadınlar daha fazla görür. Erkekler bu rüyalara çok 

fazla itibar etmez. En fazla Manas‘ın eĢi Kanıkey rüya görür. Kanıkey eĢini, gördüğü 

rüyalardan hareketle tehlikelere karĢı korumaya çalıĢır. Manas seferde olduğunda 

Kanıkey, gördüğü rüyalarla eĢinden haberdar olur. 

 

 i) Rüya Öncesi  

 Manas seferdeyken onunla ilgili kötü haberler alan eĢi Kanıkey, Manas‘ın 

öldüğünü zanneder. Çok üzülen Kanıkey için bu durum kendisine müjdeli haberler 

veren rüyanın hazırlık aĢamasıdır. Öldü zannettiği Manas‘ın yaĢadığını öğrendiği 

rüya, Kanıkey için bir müjdedir.  

 

 ii) Rüya  

 Kanıkey, rüyayı Ģöyle anlatır; 

 

 ―Gece ben bir rüya gördüm.  Dehşet bir rüya idi, yüreğimi hoplattı. Ay karanlığı gece 

idi. Ay tepeden doğdu. Güneş karanlığı gün idi, güneş tepeden doğdu. Helal dileğim 

oluyor demek; ocak başından yüce bir kavak yükseliyordu! Dallardan biri eğilip ayın 

ışığını örttü. Başka bir dal da eğilip güneşin ışığını örttü! Dallardan biri eğilip göğün 

ışığını örttü, Ala-dağ gibi doğan Cakıp Han gölgesinde dolaştı! Dallardan biri eğildi, 

yeryüzünü örtüverdi! Yeryüzü soğuduğunda Bagdı-döölöt bay biçe güneşte ısınıp 

yaşadı! Efendim Er Manas acep dirilmiş geliyor olmasın?‖ (Naskali 1995: 101). 

 

 Kanıkey, gördüğü rüyanın yüreğini hoplattığını söyler. Karanlık bir gecede 

ayın ve güneĢin doğarak etrafı aydınlattığını, ocak baĢından bir kavak ağacının 
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yükseldiğini, dallardan birinin ayı, birinin ise güneĢi örttüğünü, oluĢan gölgede de 

Manas‘ın babası Cakıp Han‘ın dolaĢtığını anlatır. Bütün bu iĢaretlerin Manas‘ın 

hayatta olduğunun iĢareti olduğunu düĢünür. 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Kanıkey, gördüğü rüyayı, destanda sık sık geçtiği gibi ―Aziz, Kerim‖ olduğu 

için kendisi yorumlar. Rüyadaki, gece güneĢ doğmasını Kanıkey, iyi dileğinin 

olacağına yani Manas‘a bağlar. Burada karanlık sıkıntıyı, güneĢ ise sıkıntının 

dağılacağına iĢaret eder (Yıldız 1995: 462).  ―Türk Mitolojisinde Rüya‖ bölümünde 

benzer motiflerin yer aldığı rüyalarda evin ocağından yükselen ağacın, kahramana ve 

kahramanın soyu devam ettireceğine iĢaret olduğu belirtildi. Bu rüyada da kavak 

ağacı Manas‘ın hayatta olduğuna ve soyunu devam ettireceğine iĢarettir. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören 

Ve 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyadaki 

Müjde 

Rüyadaki 

Kutsal 

Karakterler 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın 

Sonucu 

Manas 

Destanı 

Kanıkey / 

Manas‘ın 

karısı 

Manas‘ı 

 Öldü 

zannetmesi 

Manas‘ın 

ölmediğini 

müjdelemek 

___ Ocaktan 

çıkan ve 

dalları her 

tarafı 

kaplayan 

kavak 

ağacı 

Rüyadan 

sonra 

Manas‘ın 

yaĢadığını 

öğrenir. 

  

 2.1.2.3. Müseyyeb Gazi Destanı 

 Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin‘in Kerbela‘da Ģehit edilmesi Türk edebiyatında 

sıklıkla iĢlenen konulardandır. Bu katliam hakkında müstakil eserler yazıldığı gibi 

birçok eserde de bu konuya değinilir. Fetih ve cihat düĢüncesinin yer aldığı 

destanların çoğunda da Hz. Hasan ve Hüseyin yâd edilir.  

 Müseyyeb Gazi destanı, cihat temelli destanlardandır. Hz. Ali 

Cenknameleri‘nden sonra cihat felsefesini yayan destandır. Bundan sonra aynı amaca 

hizmet eden Eba Müslim destanı gelir. Destanda Müseyyeb Gazi‘nin, Hz. Hüseyin‘in 

Kerbela‘da Ģehit edilmesinden sonra Haricîlere karĢı verdiği mücadele anlatılır. 

Destan, Kerbela‘nın öcünü alma düĢüncesi üzerine kurulmuĢtur.  
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 i) Rüya Öncesi 

 Hz. Hasan ve Hüseyin dönemini ve sonraki yakın tarihi konu alan Müseyyeb 

Gazi Destanı‘nda Ömer Ġbni Ümmiye, Hz. Hüseyin‘in kabrinde ağlarken uyuyakalır.  

 

 ii) Rüya 

  

―Rüyasında Hz. Ali‘yi görür. Hz Ali, Hasan ve Hüseyin‘in öcünü Müseyyeb Gazi‘nin 

alacağını söyler ve onu müjdeler.‖ (Demir 2007: 60–61)  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Bu rüyayla Müseyyeb Gazi‘ye, Hz. Hasan ve Hüseyin‘in katillerine karĢı 

vereceği mücadelelerde bir hedef belirlenmektedir. Kutsal kabul edilen bu görevi 

Müseyyeb Gazi‘nin gerçekleĢtireceğinin rüyayla müjdelenmesi ona kutsiyet 

kazandıracaktır.    

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören 

Ve 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyadaki 

Müjde 

Rüyadaki 

Kutsal 

Karakterler 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın 

Sonucu 

Müsyyeb 

Gazi Destanı 

Ömer Ġbni 

Ümmiye 

Hz. 

Hüseyin‘in 

kabrinde 

uyurken 

uyuyakalm

ası 

Müsyyeb 

Gazi‘yi ve 

Kerbela‘nın 

öcünün 

alınacağını 

müjdelemek 

Hz. Ali ___ Müsyyeb 

Gazi din 

düĢmanlarıy

la savaĢır. 

 

 2.1.2.4. Eba Müslimname 

 Eba Müslimname, Müseyyeb Gazi destanından sonra görevi devralan Eba 

Müslim‘in savaĢlarını anlatır. Eba Müslim‘in Haricîlerle mücadeleleri, Hz. Ali‘nin 

yandaĢlarını birlik altında toplaması, baĢ düĢmanı Nasr-ı Sayyâr‘la savaĢı ve onu 

mağlup etmesi anlatılır. 

 

 i) Rüya öncesi  

 Destanda Eba Müslim‘in annesi Kelime bir rüya görür. Eba Müslim, Hz. Ali 
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düĢmanlarına, Haricîlere karĢı mücadele görevini Müseyyeb Gazi‘den devralır. Bu 

görevde Hz. Muhammet, annesinin rüyasında bazı müjdeler verir. 

 

 ii) Rüya 

 

  ―Düşde gördi Hazret-i Peygamberi 

  Ayağına düşdi anda din eri 

  Gördi nurdan bir direk arşa kadar 

  Nurı anın âleme kılmış eser 

  Kelime didi olsun beşâret 

  Senin oğlun bula devlet saadet 

  Gözin açdı evin içi tolu nûr 

  Açıldı gözleri çün oldı mesrûr‖ (Demir, vd 2007a: 75) 

 

 Kelime, rüyasında Hz. Muhammet‘i görür. Nurdan bir direğin yerden arĢa 

kadar uzandığının görür. Peygamberin nuru, bütün âlemi kaplamıĢtır. Peygamber 

Kelime‘ye, oğlu Eba Müslim‘in saadet bulacağını müjdeler. 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Ġslamiyet sonrası destanlarda, Hz. Muhammet‘in görüldüğü rüyaların 

ertesinde mekânın içi nurla dolar, güzel kokular yayılır. Bu tür rüyalarda ―arĢa kadar 

yükselen ve nuruyla bütün âlemi aydınlatan direk‖ peygamberin simgesidir. Bu 

rüyada Eba Müslim‘in beklenen kiĢi olduğu ve kurtarıcı olacağı, annesine Hz. 

Muhammet tarafından rüyada müjdelenir. Eba Müslim, Müseyyeb Gazi‘nin yerine 

geçer Ġslam ordularını yönetir. 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören 

Ve 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyadaki 

Müjde 

Rüyadaki 

Kutsal 

Karakterler 

Rüyada

ki 

Simgeler 

Rüyanın 

Sonucu 

Eba Müslim-

Nâme 

Kelime / 

Eba 

Müslim‘in 

annesi 

____ Eba 

Müslim‘in 

saadet 

bulacağını 

müjdelemek 

Hz. 

Muhammet 

____ Eba Müslim 

Ġslam 

ordularının 

lideri olur. 
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 Eba Müslim‘in annesi Kelime‘den sonra, bu rüyanın bir benzerini bir Pir 

görür. Rüyasında gördüklerini Ģöyle anlatır; 

 

  ―Bu gice düşde gördüm Mustafâ‘yı 

  Ziyâret-gâhı ol kân-ı vefâyı 

  Bana didi seni yarın asarlar 

  Bizim ‗ışkımıza başın keserler 

  Dilimle söyleyem cümlesi duysun 

  Kamu mü‘min bu sözleri eşitsün 

  Yakında bir kişi çıksa gerekdir 

  Horâsân‘ı bütün tutsa gerekdir 

  Ol yigit Mervân‘ı eyleye helâk 

  Hâricilerden cihân-ı ide pâk 

  Eşidin bu sözi ya mü‘minin 

  Böyle didi rahmeten-li‘l-‗âlemin‖ (Demir, vd 2007a: 50) 

 

 Mervân‘dan ve Haricîlerden halkı kurtaracak olan Eba Müslim‘i, Hz. 

Muhammed bir Pir‘in rüyasına girerek müjdeler. 

 

 2.1.2.5. Köroğlu Destanı (Azeri Rivayeti) 

 Köroğlu rivayetlerinin en önemlilerinden biri Azeri rivayetidir. Azeri 

rivayetinde Köroğlu, gözleri haksız yere oyulan babasının öcünü almak ister. 

Babasının yardımlarıyla kendini yetiĢtiren ve efsanevi bir ata sahip olan Köroğlu, 

babasının öcünü almak için beye savaĢ açar. Zamanla etrafındaki dostların artmasıyla 

güçlenerek babasının öcünü alır. 

  

 i) Rüya Öncesi 

  Köroğlu‘nun babası Mirza Sarraf‘ın gözlerinin oydurulmasına o zaman 

dokuz yaĢında olan RuĢen çok üzülür. Babası onu teselli eder ve gördüğü rüyayı 

anlatır. 
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 ii) Rüya 

   

―Köroğlu‘nun büyük bir kahraman olacağını rüyasında gördüğünü haber verir.‖ 

(Boratav 1984: 21) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Rüyada verilen müjde gerçekleĢir, Köroğlu büyük bir kahraman olur. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören 

Ve 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyadaki 

Müjde 

Rüyadaki 

Kutsal 

Karakterler 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın 

Sonucu 

Köroğlu 

Destanı 

Mirza 

Sarraf / 

Köroğlu‘n

un babası 

____ Köroğlu‘nun 

büyük bir 

kahraman 

olacağını 

müjdelemek 

____ ____ Köroğlu, 

büyük bir 

kahraman 

olur. 

 

 2.1.2.6. Abdurrahman Han Destanı (Uygur) 

 Abdurrahman Han Destanı, Hoten‘de 1864 yılında Abdurrahman Han‘ın 

Çinlilere karĢı ayaklanmasını konu alır. Hoten‘in iĢgalcilerden kurtarılması için 

etrafındakileri örgütleyen Abdurrahman Han‘ın bu mücadelesi duyulunca, babası 

yakalanarak zindana atılır. ÇeĢitli eziyetlerden sonra zindandan kurtulan baba, oğlu 

Abdurrahman Han ile isyanı baĢlatır. BaĢlarda isyan amacına ulaĢmak üzere olsa da, 

Abdurrahman Han ihanete uğrar ve yakalanarak idam edilir (Öncül 2009: 175) 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Ġsyan sırasında Ambal adlı bir yönetici bir rüya görür. Rüya isyanın baĢarılı 

olduğu dönemde görülür.  

 

 ii) Rüya 

 

―Ambal adlı Çinli yönetici, rüyasında birinin tahtına göz diktiğini görür.‖ (Özkan 

1989b: 27). 
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 iii) Rüya Sonrası 

 Rüyasında gördüğü kiĢinin kim olduğunu öğrenmek maksadıyla, Ģehrin ileri 

gelenlerini huzurunda toplar. Atçı Ģehrinin koca göbekli beyi ona, tahtına göz 

konulduğunu söyler (Özkan 1989b: 27). Çinlilerin eziyet ettiği halk için bu rüya, 

Abdurrahman Han‘ı müjdelemesi açısından önemlidir.  Çinliler için bu rüya bir 

tehlikeyi haber vermektedir. Rüyada bildirildiği gibi Abdurrahman Han, güçlense de 

daha sonra ihanete uğrayarak idam edilir. 

 

 Desta

nın Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı 

Gören 

Ve 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

Rüyadaki 

Kutsal 

Karakterler 

Rüyada

ki 

Simgeler 

Rüyanın Sonucu 

Abdurrahman 

Han Destanı 

Ambal / 

Çinli 

yönetici 

____ Amabal‘

a 

tehlikeyi 

haber 

vermek 

____ ____ Haber verilen 

tehlike gerçekleĢir. 

Abdurrahman Han 

Çinlileri mağlup 

eder. 

 

 AĢağıdaki tabloda kahramanlarla ilgili müjdeli haberler veren rüyaların 

bulunduğu destanların kesitleri bir arada verilmiĢtir. 
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Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören 

Ve 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyadaki 

Müjde 

Rüyadaki 

Kutsal 

Karakterler 

Rüyada

ki 

Simgeler 

Rüyanın 

Sonucu 

Manas 

Destanı 

Manas ____  Almambet‘in 

Manas‘a 

katılacağını 

haber vermek 

___ ___ Almambet 

Manas‘a 

katılır. 

Manas 

Destanı 

Manas ____  Almambet‘in 

Manas‘a 

katılacağını 

haber vermek 

___ AteĢte 

yanan 

demir 

ĢiĢler 

Almambet 

Manas‘a 

katılır. 

Manas 

Destanı 

Manas ____  Almambet‘in 

Manas‘a 

katılacağını 

haber vermek 

___ Kılıç, 

aslan, 

ejder, 

kuĢ 

Almambet 

Manas‘a 

katılır. 

Manas 

Destanı 

Kanıkey / 

Manas‘ın 

karısı 

Manas‘ı 

 Öldü 

zannetme

si 

Manas‘ın 

ölmediğini 

müjdelemek 

___ Ocaktan 

çıkan ve 

dalları 

her tarafı 

kaplayan 

kavak 

ağacı 

Rüyadan 

sonra 

Manas‘ın 

yaĢadığını 

öğrenir. 

Müsyyeb 

Gazi Destanı 

Ömer Ġbni 

Ümmiye / 

Sıradan 

biri 

Hz. 

Hüseyin‘

in 

kabrinde 

uyurken 

uyuyakal

ması 

Müsyyeb 

Gazi‘yi ve 

Kerbela‘nın 

öcünün 

alınacağını 

müjdelemek 

Hz. Ali ___ Müsyyeb 

Gazi din 

düĢmanlarıy

la savaĢır. 

Eba Müslim-

Nâme 

Kelime / 

Eba 

Müslim‘in 

annesi 

____ Eba Müslim‘in 

saadet 

bulacağını 

müjdelemek 

Hz. 

Muhammet 

____ Eba Müslim 

Ġslam 

ordularının 

lideri olur. 

Köroğlu 

Destanı 

Mirza 

Sarraf / 

Köroğlu‘n

un babası 

____ Köroğlu‘nun 

büyük bir 

kahraman 

olacağını 

müjdelemek 

____ ____ Köroğlu, 

büyük bir 

kahraman 

olur. 

Abdurrahma

n Han 

Destanı 

Ambal / 

Çinli 

yönetici 

____ Ambal‘a 

tehlikeyi haber 

vermek 

____ ____ Haber 

verilen 

tehlike 

gerçekleĢir. 

Abdurrahma

n Han 

Çinlileri 

mağlup 

eder. 

Tablo 7: Destanlarda Kahramanlarla ilgili Müjdeler Veren Rüyaların Kesitleri 

 Yukarıdaki tabloya göre rüyayı görenler destan kahramanları veya onların 

yakınlarıdır. Dört (%50) destanda rüyayı kahramanın kendisi, üç (%38) destanda ise 
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kahramanın ailesi görür. Bir (%12) destanda rüyayı sıradan biri görür. Sekiz rüyanın 

sadece ikisinde (%25) hazırlık durumu vardır. Bunlar; Manas‘ın öldüğünü 

düĢündüğü için, karısı Kanıkey‘in rüyası ve Kerbela Ģehitlerinin öcünün alınmadığı 

için, Hz. Hüseyin‘in mezarında uyuyakalan adamın rüyasıdır. 

 Sekiz efsanenin üçünde (%38) rüyanın amacı destanın ikinci kahramanını 

müjdelemektir. Ġkisinde (%25) rüyanın amacı kahramanın ileride büyük bir 

kahraman olacağını müjdelemektir. Bir (%12) destanda rüyanın amacı kahramanın 

yaĢadığını bildirmektir. Bir (%12) destanda Kerbela‘nın öcünü alacak kahramanın 

kim olduğu bildirilir. Bir (%13) destanda ise kahramana bir tehlike haber verilir.  

 Sekiz destanın sadece ikisinde (%25) din uluları rüyaya girerek müjdeyi 

verirler.   

 

 2.1.3. Fetihleri Müjdeleyen Rüyalar 

 Fetih ve cihat felsefesinin birlikte yer aldığı Ġslamiyet sonrası destanlarda, 

bazı yerlerin fethedileceği rüyalarla müjdelenir. Fetihlerinin müjdelendiği yerler, 

Ġslam coğrafyasına katılması istenen yerlerdir. Bu fetihlerin gerçekleĢmesinde din 

ulularının da desteğine ihtiyaç vardır. Din uluları rüyaya girerek desteklerini 

gösterirler. Bu yüzden özellikle Hz. Muhammet‘in rüyaya girerek müjdelediği 

yerlerin fethi daha önemli görülmüĢtür. Destan kahramanları, peygamberin duasına 

ve Ģefaatine mazhar olabilmek için fethi gerçekleĢtirmeye çalıĢırlar. Bu rüyalar aynı 

zamanda fetih için sefere katılacak askerlere bir hedef gösterip onları motive 

etmektedir. 

 

 2.1.3.1. Müseyyeb Gazi Destanı 

 Müseyyeb Gazi, Ġslam karĢıtları ve Haricîlerle mücadelelerinde kahramanlık 

göstererek Ġslam ordularının lideri olur. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Müseyyeb Gazi, birçok yeri fetheder. Bir seferdeyken rüyasında Hz. 

Muhammet‘i görür. 
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 ii) Rüya 

 

 ―Hz. Muhammet, Şam‘ı kendisinin fethedeceğini müjdeler.‖ (Demir 2007: 98) 

  

iii) Rüya Sonrası 

 Hem müjde hem de görev sayılan bu rüyadan sonra Müseyyeb Gazi, ġam‘ı 

fetheder. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören 

 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyadaki 

Müjde 

Rüyadaki 

Kutsal 

Karakterler 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın 

Sonucu 

Müseyyeb 

Gazi Destanı 

Müseyyeb 

Gazi 

____ Fetih 

müjdesi 

vermek 

Hz. 

Muhammet 

____ ġam‘ı fetheder 

 

 2.1.3.2. Battal Gazi Destanı  

 Battal Gazi destanında rüyaların birçok iĢlevi vardır. Bu iĢlevlerin baĢında 

fetih müjdeleri gelir. Din uluları Battal Gazi‘ye yol göstererek fethetmesi gereken 

yerleri bildirirler. Destanın baĢlarında fetih rüyasını gören Battal Gazi‘nin babası 

Hüseyin Gazi‘dir. Hüseyin Gazi‘ gördüğü rüyada; 

  

―Rüyasında oğlunun Rum diyarını fethedeceği müjdelenir.‖ (Demir, Erdem 2006: 27) 

 

 Bu rüya, hem Battal Gazi‘yi hem de Ġslam coğrafyasında olması istenen Rum 

diyarının fethini müjdelemektedir. Rüyadan sonra Battal Gazi, Rum diyarından 

birçok yeri fetheder. 

 

Destanın Adı RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada

ki 

Müjde 

Rüyadaki 

Kutsal 

Karakterler 

Rüyada

ki 

Simgeler 

Rüyanın Sonucu 

Battal Gazi 

Destanı 

Hüseyin 

Gazi / 

Babası 

____ Fetih 

müjdesi 

vermek 

____ ____ Rum diyarından 

birçok yeri fetheder 
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 2.1.3.3. DaniĢmentname 

  Danişmentname Battal Gazi destanından sonra görevi devam ettiren, aynı 

düĢünce ve felsefenin olduğu destandır. Destanın kahramanı Melik DaniĢment‘tir. 

DaniĢmentname, Melik Ahmet DaniĢment‘in halifeden izin alarak Anadolu‘ya 

gelmesini ve buradaki fetihlerini anlatır. Sivas‘a yerleĢen Melik daniĢment 

adamlarıyla ikiye ayrılarak mücadele eder. ArkadaĢı Turasan‘ı Ġstanbul‘a gönderir 

fakat arkadaĢı orada Ģehit olur.  Melik DaniĢment, rüyalarında Hz. Muhammet‘in 

çağrısıyla Müslüman olan birçok arkadaĢıyla beraber Çorum, Tokat, Amasya, Niksar 

gibi yerleri fetheder. Niksar bölgesinde yaĢayanlar ona ihanet ederler. Niksar‘ı 

almaya gittiğinde Ģehit olur (Demir 2004). 

 Melik DaniĢment, seferlerinin çoğunda din ulularının yardımlarını alır. Bu 

yardımların bazıları rüyalarda gerçekleĢir. Melik‘e bazı rüyalarında fethedeceği 

yerler bildirilir. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Destanda rüyayı DaniĢment Gazi‘nin komutanlarından Artuhî‘nin eĢi 

Efrumiyye görür. Efrumiyye, DaniĢment Gazi ve arkadaĢlarına bazı mücadelelerinde 

yardım eder. Efrumiyye Hristiyan olduğu dönemde bu rüyayı görür. 

  

 ii) Rüya 

 

 ―Kendini bir bağda görür. Bağda bir köşk vardır. Etrafında çağlayıp akan dört ırmak 

vardır. Biri su, biri süt, biri bal ve biri şaraptır. Köşkten amber kokuları yayılmaktadır. 

İçeride bir taht vardır. Ayakları yakuttan ve laldendir. O tahtın üstünde biri 

oturmaktadır. İmamesi nurdan, yüzü nurdan… O kişi ona ―Hoş geldin, yâ Artuhı‘nın 

helâli Efrumiyye!‖ dedi. Kim olduğunu sorar. İki cihan serveri Hz. Muhammed 

olduğunu söyler. Ona Müslüman olmasını söyler ve içmesi için şerbet verir ve Rum‘un 

fethedileceğini söyler.‖ ( Demir 2004: 78–79) 

  

 Bu rüyada Rum‘un fethedileceği müjdesi verilir. Hz. Muhammet, cenneti 

andıran bir yerden Efrumiyye‘ye seslenmekte ve DaniĢment Gazi‘nin Rum‘u 

fethedeceğini müjdelemektedir. Hz. Muhammet, Efrumiyye‘nin Müslüman olmasını 



231 

 

  

ister. Ona Ģerbet içirir. 

 

 iii) Rüya Sonrası 

  Bu rüyadan sonra Efrumiyye, Melik Gazi‘nin kutsal biri olduğunu anlar. 

DaniĢment Gazi‘nin birçok yeri fetheder. Efrumiyye bu rüyadan sonra Müslüman 

olur. Hz. Muhammet, DaniĢment‘e yardım etmek için etrafındaki herkesin 

Müslüman olmasını sağlar. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyadaki 

Müjde 

Rüyadaki 

Kutsal 

Karakterler 

Rüyada

ki 

Simgeler 

Rüyanın 

Sonucu 

DaniĢment

name 

Efrumiyye / 

Hristiyan bir 

kadın 

____ Fetih müjdesi 

vermek, 

Efrumiyye‘nin 

Müslüman 

olmasını 

sağlamak 

Hz. 

Muhammet 

____ Rum 

diyarından 

birçok yeri 

fetheder 

 

 2.1.3.4. Saltukname  

 Dânişmentname‘nin devamı olarak kabul edilen Saltukname‘de Sarı Saltuk, 

rüyasında Osmanlı devletinin temellerinin atılacağını görür. Rüyada; 

  

 ―Yunan ilinden Rum iline iki şahbaz doğanın geçtiğini ve etraflarına birçok 

güvercinleri topladıklarını görür. Son gelen doğan silkinir. Bu doğanın kanadı altında 

birçok doğanlar daha çıkar.‖ (Yüce 1987: 361). 

 

 Doğan, Türklerde avcılıkta kullanılan bir ev hayvanı olmanın yanında 

hakanların ve yiğitlerin sembolüdür (Ögel 1995: 127). Bu rüyadaki iki Ģahbaz doğan 

Ertuğrul Gazi ve Osman Bey‘i; etraflarına toplanan güvercinler ve kanadın altından 

çıkan diğer doğanlar ise Anadolu‘nun yurt olarak benimsenip devletin kuruluĢunda 

görev alan diğer kahramanları ve halkı simgelemektedir. Bu rüya Anadolu‘da 

Ertuğrul Gazi ve Osman Bey‘in büyük bir devlet kuracağını müjdelemektedir.  Bu 

rüyanın etkisiyle Sarı Saltuk‘un, Osman Bey‘e yardım ettiği bilinmektedir. 

 Saltukname‘ye göre Sarı Saltuk Balkanlarda birçok yeri fetheder. Bazı 
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seferlere rüyada aldığı emirden sonra çıkar. 

 

 i) Rüya Öncesi 

  Ġslamiyet‘in Avrupa‘daki yayılmasının baĢlangıç yeri kabul edilen Edirne 

Ģehrini fethetme kararını Hz. Muhammet‘i rüyasında gördükten sonra vermiĢtir.  

  

 ii) Rüya 

 Saltukname‘de bu rüya Ģöyle anlatılır; 

 

 ―Ol gice, Şerif, Resul aleyhisselamı düşinde gördi. Hz.Muhammed, Şerif‘e selâm 

virdi. ―Ya veledi bu makam benüm yirümdür. Hacet dilersen benden dile, kabul ola bu 

şehri benüm ümmetimden bekleye cem‘î düşmanına mansûr-ı muzaffer ola‖ dedi.‖ 

(Yüce 1987: 135) 

  

 iii) Rüya Sonrası 

 Sarı Saltuk‘un bu rüyadan sonra Edirne seferine çıktığı anlatılır. Rüyada Hz. 

Muhammet, Edirne‘yi bir hedef hâline getirir. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyadaki 

Müjde 

Rüyadaki 

Kutsal 

Karakterler 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın 

Sonucu 

Saltukname Sarı Saltuk ____ Fetih müjdesi 

vermek 

Hz. 

Muhammet 

____ Edirne 

seferine 

çıkar 

 

 AĢağıdaki tabloda fetih müjdesi veren rüyaların yer aldığı destanların kesitleri 

verilmiĢtir. 
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Destanın Adı RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören 

 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

Rüyadaki 

Kutsal 

Karakterler 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın Sonucu 

Müseyyeb 

Gazi Destanı 

Müseyye

b Gazi 

____ Fetih 

müjdesi 

vermek 

Hz. 

Muhammet 

____ ġam‘ı fetheder 

Battal Gazi 

Destanı 

Hüseyin 

Gazi / 

Babası 

____ Fetih 

müjdesi 

vermek 

____ ____ Rum diyarından 

birçok yeri 

fetheder 

DaniĢmentna

me 

Efrumiyy

e / 

Hristiyan 

bir kadın 

____ Fetih 

müjdesi 

vermek, 

Efrumiyy

e‘nin 

Müslüma

n 

olmasını 

sağlamak 

Hz. 

Muhammet 

____ Rum diyarından 

birçok yeri 

fetheder 

Saltukname Sarı 

Saltuk 

____ Fetih 

müjdesi 

vermek 

Hz. 

Muhammet 

____ Edirne seferine 

çıkar 

Tablo 8: Türk Destanlarında Fetihleri Müjdeleyen Rüyaların Kesitleri 

 

 Fetih müjdesinin olduğu rüyaların tümü Ġslamiyet sonrası destanlarda geçer. 

Birbirini devamı niteliğindeki destanlarda, kahramanlara rüyalarında fethedecekleri 

yerleri Hz. Muhammet bildirir. Bu rüyalardan sonra destan kahramanları fetih için 

sefere çıkarlar.  

 

 2.1.4. Tutsaklıktan Kurtulmayı Müjdeleyen Rüyalar 

 Destanlarda yer alan bu tür rüyalarda kiĢiler gördükleri rüyalarla esaretten 

kurtulacaklarını veya yakınlarını esaretten kurtaracaklarını öğrenirler. Kahramanlar 

rüyalarında din ulularını görürler. Din ulularının rüyaya girmesi, kahramanların 

tutsaklığının biteceğinin iĢaretidir. 

   

 2.1.4.1. Battal Gazi Destanı 

 Devlerin ve zalimlerin elinde esir olup, çaresizlik içinde bekleyenler, 

gördükleri düĢlerle, Seyit Battal‘ın kendilerini kurtaracağı müjdesini alırlar.  
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 i) Rüya Öncesi 

 Kara Dev, bir mağarada kırk mahbube kızı esir alır. Zor durumda olan 

mahbube kızlara kimse yardım edemez. Bir gece hepsi aynı rüyayı görürler. 

 

 ii) Rüya 

  

 ―Kırk mahbube kız rüyasında Fatımatü‘z-Zehra‘yı görür.‖ (Köksal 1984: 168). 

 

 Fatımatü‘z- Zehra, Hz. Muhammet‘in Hz. Hatice‘den olan en küçük kızı ve 

Hz. Ali‘nin karısıdır. Fatıma, Müslüman kadınlar tarafından aklı, zekâsı, takvası ve 

güzel ahlakı ile örnek olarak kabul edilir. Yüzünün beyazlığından kendisine Zehra 

denilmiĢtir. Destanda, Müslüman kırk mahbube kızın, rüyalarında Hz. Muhammet‘in 

örnek aldıkları kızı Fatımatü‘z-Zehra‘yı görmeleri esaretten kurtulacaklarının 

müjdesidir. 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Rüyadan sonra müjde gerçekleĢir ve kızların mağarada tutulduklarını öğrenen 

Battal Gazi onları kurtarır. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyadaki 

Müjde 

Rüyadaki 

Kutsal 

Karakterler 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın 

Sonucu 

Battalname Kırk 

Mahbube 

Kız 

Kara Dev 

tarafında

n esir 

tutulmala

rı 

Tutsaklıktan 

kurtulacakla

rını 

müjdelemek 

Fatımatü‘z 

Zehra 

____ Battal Gazi 

kırk 

mahbube 

kızı kurtarır 

 

 2.1.4.2. Yusuf Bey-Ahmet Bey (Bozoğlan) Destanı (Türkmen) 

 Ġsfehan yurdunun padiĢahı Bozoğlan, iki serdarını kız kardeĢleriyle evlendirir. 

Bir yıl sonra serdarların Yusuf ve Ahmet Mirza adında iki çocukları olur. Yusuf ve 

Ahmet kısa sürede ülkenin en yiğit ve cesur iki delikanlısı olurlar. Halkın bu iki 

kahramanın etrafında toplanmasıyla Bozoğlan Bey, tahtı kaybetme telaĢına düĢer. 
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Han, ülkeyi terk etmelerini ister. Müsür yurduna gelen iki yiğidi, bu ülkenin padiĢahı 

Gösel ġah da taht endiĢesinden yedi yıl zindana attırır. Yedi yıl zindan hayatından 

sonra Yusuf, Gösel ġah‘ın adamını atıĢmada yenince serbest kalırlar. Yusuf Bey, 

niĢanlısının evlendirilmek üzere olduğunu öğrenir. Kızı kurtararak evlenen Yusuf 

Bey, arkadaĢı Ahmet‘le beraber Gösel ġah‘a savaĢ açarlar. Gösel ġah, Müslüman 

olunca tahtı ona bırakıp geri dönerler (Özkan 1989a)  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Rüya iki arkadaĢın zindandan kurtulacaklarının müjdesini verir. Yusuf ve 

Ahmet zindandayken bir gece abdest alıp yatarlar. Baba Kamber de Kuran okuyup 

uykuya dalar. Baba Kamber ve Yusuf Bey aynı anda rüya görmeye baĢlarlar.  

 

 ii) Rüya 

 

―Rüyalarında zindanın içi nurlanır. Erenler, Pirler, Kırklar, Hz. Ali ile birlikte 

meşaleler yakmış sohbet ederler. Ayrıca zindanın içini yaya ve atlı din uluları 

doldurmuştur. Onlar, Yusuf Bey‘e üç kırmızı gül verip, sırtına vururlar.‖ (Özkan 1989a: 

535) 

 Rüyada birçok din ulusunun olması ve Yusuf‘a üç kırmızı gül verilmesi, Baba 

Kamber ve Yusuf Bey‘in müjdeli haberler veren bir rüya gördüklerinin iĢaretidir. 

Yusuf Bey kısa bir zamanda tutsaklıktan kurtulacağını anlar.  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Müjdeli haberler veren bu rüyadan sonra Yedi yıldır zindanda olan iki 

kahraman Yusuf Bey‘in, Gösel ġah‘ın adamını atıĢmada yenmesiyle serbest kalırlar. 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyadaki 

Müjde 

Rüyadaki 

Kutsal 

Karakterler 

Rüyada

ki 

Simgeler 

Rüyanın 

Sonucu 

Yusuf Bey-

Ahmet Bey 

(Bozoğlan) 

Destanı 

Yusuf Bey, 

Baba 

Kamber 

Yedi 

yıldır esir 

olmaları 

Tutsaklıktan 

kurtulacakları

nı müjdelemek 

Hz. Ali, 

Kırklar, 

Pirler 

Üç 

kırmızı 

gül 

Yusuf Bey ve 

Ahmet Bey 

tutsaklıktan 

kurtulurlar 
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 2.2. KarĢılaĢılacak Durumları Gösteren Rüyalar 

 Türk destanlarındaki rüyaların en önemli iĢlevlerinden biri karĢılaĢılacak 

durumları bildirmeleridir. Bu rüyalarda kahraman, karĢılaĢacağı durumlar hakkında 

rüyasında bilgi sahibi olur ve ona göre hareket eder. Bunların bazıları kehanet içeren 

rüyalardır. Kahramanlar rüyalarında savaĢlardan galip olarak ayrılacaklarını 

görürken; düĢmanlar ise bu rüyalarında bu savaĢlardan mağlup olarak ayrılacaklarını 

görürler. Bu baĢlık altındaki en önemli unsurlardan biri rüyanın tehlikeyi önceden 

haber verme iĢlevidir. Tehlikeyi bildiren rüyayı ya kahraman ya da kahramanın 

etrafındakiler görmektedir. Bu rüyalarda tehlikeye iĢaret eden bazı simgeler 

kullanılmaktadır.  

    

 2.2.1. SavaĢ Galibiyeti ile Ġlgili Rüyalar 

 Türk destanlarında kahraman, ileride giriĢeceği mücadelelerde galip olacağını 

rüyasında görür. Bu rüyalar, kahramanın ve ona bağlı askerlerin moralini artırarak 

güç kazandırmaktadır. 

 

 2.2.1.1. Edigey Destanı (Tatar) 

 Edigey destanında, Hazar Denizi kıyısında kurulan Altınordu devletinin, 

Timur devletiyle olan mücadeleleri anlatılır. Edigey, Altınordu devletinin hanıdır. 

Edigey, devletini birlik altında tutabilmek için büyük mücadelelere giriĢir. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Edigey, ToktamıĢ Han‘la giriĢtiği mücadelelerde rüya aracılığıyla gelecek 

hakkında bilgi sahibi olur. Gördüğü bazı rüyalar, ToktamıĢ Han‘ı mağlup edeceğini 

görür. 

 ii) Rüya 

 Edige, rüyasını çevresindekilere Ģöyle anlatır;  

 

  ―Ben bugünkü rüyamda 

  Altın eyerli, akboz ata, 

  Yelesinden tutup binmişim, 
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  Ak bir kartal olmuşum, 

  Gökyüzüne uçmuşum, 

  Gökyüzünde melekler, 

  Onlarla konuşmuşum, 

  Onlardan çok uçmuşum, 

  Tepede uçan ala kaz, 

  Göklere ilişmişim, 

  Tör dağına konmuşum, 

  Göğüs etine doymuşum.‖ (Ġbrayev 1998: 301).   

  

 Kahraman, savaĢtan evvel kendini güçlü hayvanların özelliklerine bürünmüĢ 

olarak görür. Meleklerle konuĢtuğunu, onlardan daha fazla uçtuğunu söyler.  

 

 iii) Rüya Sonrası  

 Bu rüyayı on yedi yiğidin içinden bir yaĢlı tabir eder. Altın eyerli Akboz at 

murada ermektir. Göğe uçmak yurt önüne çıkmaktır. Meleklerle konuĢmak erenlerin 

koluna girmektir. Konur kazı almak, Tur dağına konmaktır. DöĢ etine doymak taht 

kuran ToktamıĢ‘ı rahatça yenmek demektir (Sulti: 86). Bu tabirin verdiği moralle 

Edige, ToktamıĢ Han‘ı mağlup eder. ToktamıĢ Han da mağlup olacağını bildiren bir 

rüya görür. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyadaki Müjde Rüyadaki 

Simgeler 

 

Rüyanın 

Sonucu 

Edigey 

Destanı 

Edigey ____ SavaĢtan galip 

gelineceği müjdesini 

vermek 

ÇeĢitli 

hayvanlar 

ToktamıĢ Han‘ı 

mağlup eder 

 

 2.2.1.2. Köroğlu Destanı (Antep Rivayeti) 

 Köroğlu‘nun Antep rivayetinde kahramanın babası kör Deli Yussup rüyada; 

 

―Oğlunun Suvaztobul‘da padişahın ordusuna yardım edeceğini, Rusları bozguna 

uğratacağını ve padişah tarafından ödüllendirileceğini görür.‖ (Bayat 2009: 172) 
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 Deli Yussup‘un gördüğü rüya gerçekleĢir. Köroğlu ve adamları Rusları 

bozguna uğratır. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyadaki Müjde Rüyadaki 

Simgeler 

 

Rüyanın 

Sonucu 

Köroğlu 

Destanı 

Deli Yussup/ 

Babası 

____ Oğlunun Rusları 

bozguna uğratacağını 

bildirmek 

____ Ruslar bozguna 

uğrar 

 

   2.2.2. SavaĢ Mağlubiyeti ile Ġlgili Rüyalar 

 SavaĢ mağlubiyetiyle ilgili rüyaları, kahramanın düĢmanları veya onların 

yakınları görür. Rüyayı görenlerin bütün uyarılarına rağmen, kahramanın düĢmanı 

savaĢa ve saldırılarına devam eder. Sonunda da mağlup olur. Mağlubiyetlerin iĢaret 

edildiği rüyalarda bir bozgun sahnesi vardır. Fırtınalar, gök gürlemeleri, yıldırımlar, 

seller, kayan topraklar, at çığlıkları bu tablonun birkaç unsurudur. Rüyayı görenler 

bu sahneden korkmaktadırlar. Rüyayı görenler düĢman, düĢmanın kızı veya eĢidir. 

Rüyalarda destan kahramanı ise kaplan, ejderha, akdoğan gibi güçlü hayvanlarla 

simgeleĢtirilir. Kahramanın yüzüne güneĢ ve ay doğar. Kendi ağızlarından ise kuĢlar 

çıkıp havalanır. Bu sahneler karĢısında mağlubiyetin iĢaretidir. Bu mağlubiyetlerin 

bazılarının sonu ölümdür. 

  

 2.2.2.1. Manas Destanı (Kırgız) 

 Mağlubiyet ile ilgili rüyalar en çok Manas destanında yer alır. Manas‘ın 

düĢmanları veya onların aileleri, Manas‘a mağlup olacaklarını rüyalarında görürler. 

Bu rüyalar, onlar için bir uyarı olsa da savaĢtan vazgeçmezler. 

 

 i) Rüya Öncesi  

 Destanda Manas‘ın düĢmanlarından biri ġoruk Han‘dır. ġoruk Han ve Manas 

birçok kez karĢı karĢıya gelmiĢlerdir. Ġkilinin bir mücadelesinde ġoruk Han‘ın kızı 

Akılay bir rüya görür. 
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 ii) Rüya 

  Rüyasında;  

 

―Fırtınayla kuzeyden korkunç bir sel geldiğini, sel ile gelen toprakların askerler önünde 

bir dağ oluşturduğunu, bu toprağın kendisini de bir çınar ağacına kadar sürüklediğini, 

buradan kendisinin ve babasının bu çınar ağacına tutunarak kurtulduklarını görür.‖ ( 

Ġnan 1992: 22).  

 

 Rüyadaki fırtına, sel, selle gelen toprakların oluĢturduğu dağ gibi setler ġoruk 

Han ağır bir yenilgi alacağının habercisidir. Rüyadaki çınar ağacı Manas‘ın kuracağı 

birliği temsil etmektedir. Bu düĢ aynı zamanda Manas‘ın gelecekteki yerini anlatmıĢ 

olmaktadır.  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Rüyadan sonra Akılay, babasını savaĢa girmemesi için ikna etmeye çalıĢsa da 

baĢaramaz. ġoruk Han, Manas karĢısında mağlup olur.  

 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyanın ĠĢlevi Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın 

Sonucu 

Manas 

Destanı 

Akılay / 

Manas‘ın 

düĢmanı ġoruk 

Han‘ın kızı 

____ Babasının Manas‘a 

mağlup olacağını 

haber vermek 

Fırtına, sel, 

toprak / 

Çınar 

ġoruk Han, 

Manas‘a 

mağlup olur 

 

 Kırgızların düĢmanı Coloy‘un karısı Ak-Saykal da rüyasında felaketin 

geldiğini görür. Ak-Saykal‘ın rüyası Ģu Ģekildedir; 

 

  ―Gece düşte görmüş, 

  Sabahleyin kalktı, 

  Basıp geldi Coloy‘a, 

  Coloy‘a gelip söyledi; 

  Geceki düşüm fena düş, 
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  Yüreğimin başını 

  At gibi sıçratıp kaldıran düş, 

  Vehmi yaman deyip 

  At tübürtüsünü çok işittim, 

  Düşmanın horluğunu çok çektim 

  Asilini görmedim, 

  Azabını çok çektim, 

  Dirsek gibi Er Manas 

  Yılkıya hücum etmiş, 

  Yıldıza göre salmış, 

  Güneşe yüzü değmiş, 

  Soyup soğana çevirmiş‖ (Yıldız 1995: 463–464) 

  

 Ak-Saykal gördüğü bu rüyayla eĢini uyarır. Gördüğü rüyada ürkütücü bir 

tablo vardır. Fakat eĢi buna itibar etmez. Manas‘a saldırır ve yenilir. Rüyada kendi 

baĢına ay, yıldız, güneĢ doğması, bir ağacın altında bulunmak olumlu; düĢmanın 

baĢına ay, yıldız, güneĢ doğması, ağacın dipten sallanması, denizin çalkalanması 

olumsuz yorumlanır (Yıldız1995: 469). Ak-Saykal‘ın rüyasında, Manas‘ın yüzünü 

güneĢe çevirmiĢ olması ve yıldızlarla hareket etmesi Coloy için mağlubiyete iĢarettir.  

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyanın ĠĢlevi Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın 

Sonucu 

Manas 

Destanı 

Ak-Saykal / 

Manas‘ın 

düĢmanı 

Coloy‘un karısı 

____ Kocasının Manas‘a 

mağlup olacağını 

haber vermek 

Yıldız, 

güneĢ 

 Coloy, 

Manas‘a 

mağlup olur 

 

 2.2.2.2. Edigey Destanı (Tatar)  

 Edigey destanında Edigey‘in gördüğü rüyada kendisine ToktamıĢ Han‘a karĢı 

galibiyet alacağı müjdelenmiĢti. Edigey bu rüyayı gördüğünde, ToktamıĢ Han da bir 

rüya görmektedir.  

  

 i) Rüya Öncesi 

 Daha önce Edigey‘in gördüğü rüyanın benzerini gören ToktamıĢ Han görür. 
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Edigey‘le savaĢ hâlinde olması göreceği rüyanın hazırlığıdır. 

 

 ii) Rüya  

 ToktamıĢ Han, gördüğü rüyayı Ģöyle anlatır; 

 

  ―Ben bu gece düş gördüm; 

  Önümde giden boz tavşan 

  Boz tavşanı kaçırdım, 

  İdil‘in boyu aşkın suyu, 

  Aşkın suya at saldım. 

  Akbaz atımı batırdım. 

  Bir zaman ondan kurtuldum 

  Eve döndüm, toy verdim. 

  Bütün yurdu topladım. 

  Altın leğen içinde  

  Arka ile döş etini  

  Ben sofraya çıkardım. 

  O derken bu oldu; 

  Ansızın düşüp akdoğan 

  But ile döş etini 

  Kakıp aldı elimden 

  Kapı önüm bay-tirek 

  Bay-tireğim yıkıldı 

  Doksan imiş yaprağı 

  Doksanı da döküldü. 

  Bağlı duran kara kuş 

  Ürküp uçtu havaya. 

  Dalbay alıp çağırdım, 

  Kuşum geri dönmedi; 

  Havalanıp gidip yok oldu.‖ (Sulti: 114) 

 

 Bu rüyayı bir yaĢlı hoca yorumlar. Kaçan boz tavĢan Cengiz‘den kalan 

devleti kaybedeceğine, Akboz atını batırdığı su Tatar kanına, verdiği toy kavgaya, 
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genç akdoğan Edigey‘e, etleri de kızlarına iĢarettir. Bay-tirek kendi özü, doksan 

yaprak, doksan direkli sarayı; ürküp kaçan bağlı karakuĢ ise, kendi canı imiĢ (Sulti: 

114).  

 iii) Rüya Sonrası 

 Kaçan boz tavĢan, derin sulara salınan at, verilen toyda leğenden kaçırılan 

etler, yıkılan ve yaprakları dökülen ağaç, uçup giden kuĢ gibi motifler ToktamıĢ 

Han‘ın Edigey‘ e karĢı büyük bir mağlubiyet alacağının iĢaretidir. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyanın ĠĢlevi Rüyadaki 

Simgeler 

 

Rüyanın 

Sonucu 

Edigey 

Destanı 

ToktamıĢ Han  Edigey‘le 

SavaĢ hâlinde 

olması 

Edigey‘e 

yenileceğini ve 

savaĢın sonunda 

öleceğini 

bildirmek. 

Boz tavĢan, 

Akboz at, et 

/ Akdoğan 

 ToktamıĢ Han, 

Edigey‘e 

mağlup olur 

 

 2.2.2.3. Müseyyeb Gazi Destanı  

 Fetih ve cihat temelli destanlarda rüyaya giren din uluları, kahramanlara 

galibiyet müjdesi verir. Aynı anda düĢmanlar da rüyalarında gördükleriyle mağlup 

olacaklarını anlarlar. Uyarı niteliğindeki rüyayı dikkate almayınca savaĢtan mağlup 

ayrılırlar. 

 i) Rüya Öncesi 

 Müseyyeb Gazi, peygamberin emriyle ġam‘ı fethetmeye giderken ġam‘da 

bulunan Yezit de bir rüya görür. Yezit‘in rüyası kendisine bir uyarı niteliğindedir. 

 

 ii) Rüya  

 Rüya Ģöyledir; 

 

  ―Kufe tarafından bulutlar geldiğini görür. İçinde yıldırımlar şakımaktadır. Gök 

gürleyip taş yağmaktadır. Nicelerinin başı yarılır. Bir ejderha gelip bunun üzerine ateş 

saçar. Ateş tutuşup şehri yakar. Bir parça ateş daha gelir ve kendisine sıçrar. Kendisi 

de yanmaya başlar.‖ (Demir 2007: 98) 
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 Rüyadaki kara bulutlar, yıldırımlar, gök gürlemesi, gökten yağan taĢlar, 

ejderha, ateĢ gibi ürkütücü unsurlar Yezit için bir tehlikenin habercisidir.    

Müseyyeb Gazi, bir ejderhaya benzetilmiĢ ve bu ejderhanın Yezit‘in bütün varlığını 

yıkacağına, Yezit‘in mağlup olacağına iĢaret edilmiĢtir.  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Müseyyeb Gazi, seferden ġam‘ı fethetmiĢ olarak döner. Yezit büyük bir 

mağlubiyet alır. Rüya, ġam seferi için Müseyyeb Gazi‘ye manevi ortamı hazırlar. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyanın ĠĢlevi Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın 

Sonucu 

Müseyyeb 

Gazi 

Destanı 

Yezit / 

Müseyyeb 

Gazi‘nin 

düĢmanı 

Müseyyeb 

Gazinin ġam 

seferine 

çıkması 

Yezit‘e, 

Müseyyeb 

Gazi‘ye mağlup 

olacağını 

bildirmek  

Bulutlar, 

yıldırım, gök 

gürlemesi, 

ateĢ / 

Ejderha 

 Yezit, 

Müseyyeb 

Gazi‘ye mağlup 

olur 

 

 2.2.2.4. Yusuf Bey-Ahmet Bey (Bozoğlan)  Destanı (Türkmen)  

 Yusuf Bey-Ahmet Bey (Bozoğlan) Destanı‘nda da kahramanların düĢmanları 

rüyalarında Yusuf ve Ahmet Bey‘e mağlup olacaklarını görürler. 

 

 i) Rüya Öncesi 

  Rüyayı Müsür padiĢahı Gözel ġah görür. Rüyayı görmesinin sebebi destan 

kahramanlarıyla savaĢ hâlinde olmasıdır. Rüya, geleceği hakkında kendisine bilgi 

vermektedir. 

  

 ii) Rüya 

   

 ―Bir leğen dolusu altını başına kaldırıp götürürken bir sokağın iki tarafından ansızın 

iki kaplanla karşılaşır. Kaplanlar onun üzerine atılırlar. Ayaklarıyla omuzlarından 

çekerler. Onun ayağı dolaşıp düşer ve altınlar tepesinden aşağıya dökülür. Başı yere 

çarpıp kırılır ve ağzından da bir karakuş çıkarak havalanır.‖ (Özkan 1989a: 433–435)  
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Baba Kamber adlı bir kervancıya rüya tabir ettirilir. Baba Kamber; 

  

  ―İki kaplan Yusuf, Ahmet yavrumdur, 

  Şah Yezit işitin işbu kelâmdır,  

  Bu düşün sana derttir, elemdir, 

  Yusuf alır şehrini, gör ahvâlini.‖ (Özkan 1989a: 433–435) 

 

  Bu rüyada Gözel ġah‘ın, ileride savaĢacağı Yusuf Bey ve Ahmet Bey‘e 

yenileceği bildirilir. ―Tepesinden altınların dökülmesi‖ ve ―ağızdan kuĢ çıkması‖ 

Türk destanlarında sıklıkla kullanılan motiflerdir. ―Tepesinden altınların dökülmesi‖  

egemenliğin yitirilmesi; ―ğızdan kuĢ çıkması‖ ruhun bedenden ayrılması anlamlarına 

gelir. Yusuf Bey ve Ahmet Bey‘in güçleri iki kaplanla özdeĢleĢtirilerek anlatılmıĢ. 

Yusuf Bey‘in Ģehri Gösel ġah‘tan alacağı bildirilir. 

 

 iii) Rüya Sonrası 

  Gözel ġah bu rüyadan çok etkilenir ve hazırlıklar yapmaya baĢlar. Gözel 

ġah‘ın adamı Mürzemmet, Yusuf Bey ve Ahmet Bey‘i önce esir eder, fakat daha 

sonra olaylar, rüya tabirine uygun olarak geliĢir ve sonunda Gözel ġah, boyun eğer. 

 Rüyada yer alan ―tepeden aĢağıya altınların dökülmesi‖, ― ağızdan kuĢ 

çıkması‖ ve ―yolu kesen iki kaplan‖ motifleri, daha önce değindiğimiz Köroğlu‘nun 

Özbek varyantında da yer alır.  ―Yolu kesen iki kaplan‖ motifi Köroğlu‘nda ―yolu 

kesen iki kurt‖ olarak karĢımıza çıkar.  Bu benzerlikleri Boratav; ―Köroğlu 

Destanının, Türkmenler arasında, kendisinden sonra teşekkül etmiş hikâyelerde 

mühim tesir icra etmesinin sonucu‖ olarak belirtir ( Boratav 1984: 118).   

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyanın ĠĢlevi Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın 

Sonucu 

Yusuf 

Bey-

Ahmet Bey 

(Bozoğlan)  

Destanı 

Gösel ġah / 

Müsür ülkesinin 

padiĢahı  

SavaĢ hâlinde 

olması 

Gösel ġah‘a 

mağlup 

olacağını 

bildirmek  

Tepesinden 

dökülen 

altınlar, 

ağızdan 

çıkan 

karakuĢ / 

Kaplan 

 Gösel ġah, 

Yusuf Bey ve 

Ahmet Bey‘e 

mağlup olur. 
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 2.2.2.5. Köroğlu Destanı (Uygur Rivayeti)  

 Köroğlu‘nun Uygur varyantında, günlerden bir gün Göroğlu‘nun dayısı 

Ehmedhan, rüyasında kendisinin yüksek bir dağın tepesinden düĢtüğünü görür. Ertesi 

sabah Ehmedhan, rüyasını bir yakınına anlatır. Yakını onun rüyasının savaĢta 

yenileceğine ve padiĢahlığın ondan gideceğine delalet ettiğini söyler (Ekici 2004: 

329). Rüyada görülen yüksek bir dağın tepesinden düĢmek tehlikeye iĢarettir. 

Rüyada bildirildiği gibi savaĢta yenilir ve padiĢahlığı kaybeder. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyanın ĠĢlevi Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın 

Sonucu 

Köroğlu 

Destanı 

Ehmedhan / 

Köroğlu^nun 

dayısı, padiĢah 

____ Ehmedhan‘a, 

mağlup 

olacağını ve 

padiĢahlığı 

kaybedeceğini 

bildirmek  

Yüksek bir 

dağın 

tepesinden 

düĢmek 

 SavaĢta yenilir 

ve padiĢahlığı 

kaybeder. 

   

 AĢağıdaki tabloda mağlubiyetleri haber veren rüyaların yer aldığı destanların 

kesitleri bir arada verilmiĢtir. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyanın ĠĢlevi Rüyadaki 

Simgeler 

 

Rüyanın 

Sonucu 

Manas 

Destanı 

Akılay / 

Manas‘ın 

düĢmanı ġoruk 

Han‘ın kızı 

____ Babasının Manas‘a 

mağlup olacağını 

haber vermek 

Fırtına, sel, 

toprak / 

Çınar 

ġoruk Han, 

Manas‘a 

mağlup olur 

Manas 

Destanı 

Ak-Saykal / 

Manas‘ın 

düĢmanı 

Coloy‘un karısı 

____ Kocasının Manas‘a 

mağlup olacağını 

haber vermek 

Yıldız, 

güneĢ 

 Coloy, 

Manas‘a 

mağlup olur 

Müseyyeb 

Gazi 

Destanı 

Yezit / 

Müseyyeb 

Gazi‘nin 

düĢmanı 

Müseyyeb 

Gazinin 

ġam 

seferine 

çıkması 

Yezit‘e, Müseyyeb 

Gazi‘ye mağlup 

olacağını bildirmek  

Bulutlar, 

yıldırım, gök 

gürlemesi, 

ateĢ / 

Ejderha 

 Yezit, 

Müseyyeb 

Gazi‘ye mağlup 

olur 

Köroğlu 

Destanı 

Ehmedhan / 

Köroğlu‘nun 

dayısı, padiĢah 

____ Ehmedhan‘a, 

mağlup olacağını ve 

padiĢahlığı 

kaybedeceğini 

bildirmek  

Yüksek bir 

dağın 

tepesinden 

düĢmek 

 SavaĢta yenilir 

ve padiĢahlığı 

kaybeder. 
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Yusuf 

Bey-

Ahmet Bey 

(Bozoğlan)  

Destanı 

Gösel ġah / 

Müsür ülkesinin 

padiĢahı  

SavaĢ 

hâlinde 

olması 

Gösel ġah‘a mağlup 

olacağını bildirmek  

Tepesinden 

dökülen 

altınlar, 

ağızdan 

çıkan 

karakuĢ / 

Kaplan 

 Gösel ġah, 

Yusuf Bey ve 

Ahmet Bey‘e 

mağlup olur. 

Edigey 

Destanı 

ToktamıĢ Han  Edigey‘le 

SavaĢ 

hâlinde 

olması 

Edigey‘e 

yenileceğini ve 

savaĢın sonunda 

öleceğini bildirmek. 

Boz tavĢan, 

Akboz at, et 

/ Akdoğan 

 ToktamıĢ Han, 

Edigey‘e 

mağlup olur 

Tablo 9: Türk Destanlarında SavaĢ Mağlubiyeti ile Ġlgili Rüyaların Kesitleri 

 

 Destanlarda mağlubiyet ile ilgili rüyaları görenler, destandaki düĢman 

karakterler veya aileleridir. AĢağıdaki grafikte rüyayı görenler oranlarıyla verilmiĢtir. 

 

 

              Grafik 45: Türk Destanlarında Mağlubiyeti Bildiren Rüyaları Görenler 

 

  Altı destanın dördünde (%67) rüyayı kahramanın kendisi görür. Birer (%16) 

Manas destanında ise rüyaları düĢmanın kızı veya karısı görür. Altı destanda da 

rüyayı görenler hükümdar ailesindendir. Bu durum, destan kahramanının mücadele 

ettiği kiĢilerin han veya padiĢah olduğunu gösterir. 

   Altı destanın üçünde (%50) mağlubiyet bildiren rüyaların bir hazırlık 

aĢaması yoktur. Ġki (%33) destanda hanlar destan kahramanıyla bir mücadele içinde 

olduklarından rüya görürler. Bu rüyalarda da mücadeleden mağlubiyetle 

ayrılacaklarını görürler. Bir (%17) destanda ise kahramanın sefere çıktığı ülkenin 

4; 67% 

1; 16% 

1; 17% 

DüĢman

DüĢmanın  Karısı

DüĢmanın Kızı
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yöneticisi mağlubiyet rüyasını görür. 

 Destanlarda mağlubiyeti ifade etmek için yeryüzüne, gökyüzüne ait simgeler 

ve çeĢitli motifler kullanılır. Fırtına, sel, toprak, ateĢ, gibi yeryüzüne ait unsurlar, 

bulut, gök gürlemesi gibi göğe ait unsurlarla beraber mağlubiyet için ürkütücü bir 

sahne oluĢtururlar. Destan kahramanı bu ürkütücü tabloda çınar, ejderha, güneĢ, 

yıldız, kaplan gibi unsurlarla simgeleĢtirilir. DüĢman için rüyasında tepesinden 

altınların boĢalması ve ağzından kuĢun çıkması mağlubiyete ve ölüme iĢarettir. 

Ruhun kanatlanıp uçması, ağızdan kuĢun uçmasına benzetilir. 

  

 2.2.3. Tehlikeleri Bildiren Rüyalar 

 Bu rüyalarda kahramana açık bir uyarı vardır. Rüyanın bir tehlikeyi haber 

verme iĢlevi, rüyayı görenin rüyayı kaygılı, kara veya uğursuz olarak belirtmesiyle 

önceden Ģekillenir. Rüyadaki kan, kara saç, tırnakların etten ayrılması gibi durumlar 

gerçek hayattaki tehlikelere gebedir. Kara köpek, kuduz kurt, kuzgun gibi hayvanlar 

tehlikeye iĢarettir. Çınar ağacının ve kavak ağacının devrilmesi daha önce belirtildiği 

gibi tehlikenin yaklaĢtığını gösterir. Yıldırımlar, gök gürlemeleri, seller, yangınlar 

tabloyu daha tehlikeli kılar. Dede Korkut‘ta Salur Kazan‘ın rüyasını tabir eden Kara 

Göne; ―Saç kaygıdır, kan karadır.‖ der. 

  

 2.2.3.1. Dede Korkut 

 Kara ve kaygılı rüya motifi, Dede Korkut‘ta ―Salur Kazan‘ın Evininin 

Yağmalanması adlı bölümde kahramana tehlikeyi haber verir. Salur Kazan bir Ģölen 

sırasında sarhoĢ olur. ArkadaĢlarıyla ava çıkmak ister. Dayısı ve çevresindekiler 

çadırını korumasız bırakacağı için karĢı çıksalar da, oğlu Uruz‘u üç yüz yiğidiyle 

çadırını koruması için bırakıp ava gider. Salur Kazan‘ın yokluğunu fırsat bilen 

kâfirler azgını ġökli Melik, adamlarıyla Salur Kazan‘ın evini basar.  Salur Kazan‘ın 

EĢini, gelinini ve oğlunu esir alır. Salur Kazan‘ın arkadaĢlarından Saru KulmaĢ adlı 

kiĢiyi çadırı savunurken öldürür. Salur Kazan‘ın on bin koyununun baĢındaki 

Karaçuk Çoban‘ın iki kardeĢini de koyunlarını savunurken öldürür. Av sırasında kötü 

bir düĢ gören Salur Kazan, kardeĢi Kara Göne‘ye baĢvurur, ancak Kara Göne 

karamsar yorumuyla Salur Kazan‘ın korkusunu artırır. Salur Kazan avı bırakıp 

çadırına döner, olanları görür ve ailesini aramaya gider. On bin koyununu düĢmana 
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vermeyen çoban da kendisiyle gelir. Oğuz beyleriyle birlikte düĢmanı yener ve 

yurduna döner (Ergin 2001: 37-56). 

 

 i) Rüya Öncesi 

ġökli Melik, Salur Kazan‘ın bütün mal varlığına el koymuĢ ve son on bin 

koyunu yağmalamaları için atlı altı yüz kâfir gönderirken Salur Kazan‘ın çobanı 

Karacık Çoban, kara kaygılı bir rüya görür (Ergin 2001: 40). Uykudan uyanan 

Karacık Çoban rüyasını kara kaygılı olarak nitelendirir. Bir tehlike olduğunu sezer ve 

bu tehlikeyi savuĢturabilmek için hazırlıklara baĢlar. ġökli Melik ve adamları sürüye 

saldırınca Karacık Çoban ve iki kardeĢi sürüyü savunur. Karacık Çoban‘ın iki 

kardeĢi de ölür.  Salur Kazan‘ın ailesinin esir alınması ve sürüsüne saldırılması 

göreceği rüyanın hazırlığıdır. Rüya var olan tehlikeyi haber verir. 

 

ii) Rüya 

Rüyayı Kara Göne‘ye Ģöyle anlatır; 

 

 ―—Kara kaygılı rüya gördüm, yumruğumda çırpınan benim şahin kuşumu ölüyor 

gördüm, gökten yıldırım ak otağımın üzerine çakıyor gördüm, kapkara duman 

yurdumun üzerine dökülüyor gördüm, kuduz kurtlar evimi dişleyip yırtıyor gördüm, 

kargı gibi kara saçımı uzanıyor gördüm, uzanarak gözümü örtüyor gördüm, bileğimden 

on parmağımı kanda gördüm.‖ (Ergin 2001: 42) 

 

 Salur Kazan, rüyasını anlatmaya, rüyanın kara kaygılı olduğunu ifade ederek 

baĢlar. Rüyasında yumruğundaki Ģahinin öldüğünü, ak otağının üzerine yıldırımlar 

çaktığını, yurdunun üzerini kara dumanın kapladığını, kurtların evini parçaladığını, 

kara saçının uzadığını, bilekten on parmağını kanda gördüğünü anlatır.  

 

 iii) Rüya Sonrası 

Rüyayı anlattığı Kara Göne, rüyayı Ģöyle yorar; 

 

 ―—Kara bulut dediğin senin devletindir. Kar ile yağmur dediğin senin askerindir, saç 

kaygıdır, kan karadır. Geri kalanını yoramam.‖ der (Ergin 2001: 42). 
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 Salur Kazan‘ın gördüğü bu kaygılı rüyada, kendisine tehlikenin varlığına dair 

uyarı vardır. Mesajın içeriğini Salur Kazan‘ın elindeki Ģahinin ölümü, ak otağın 

üzerine düĢen yıldırım, yurdun üzerinde dolaĢan kara dumanlar, evini diĢleyen kuduz 

kurtlar, uzayan kara saç, kan içinde eller gibi gerilim dolu unsurlar oluĢturur. Bütün 

bu simgeler, geride bıraktığı her Ģeyin tehlikede olduğunu haber verir. Hemen avdan 

geri döner ve ailesini kurtarmak için ġökli Melik‘le savaĢır.  

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Bildirilen 

Tehlike 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın 

Sonucu 

Dede 

Korkut 

Salur Kazan / 

Han 

ġökli Melik‘in, 

Salur Kazan‘ın 

ailesini esir 

alması ve 

sürüsüne 

saldırması  

Ailesinin 

saldırıya 

uğraması 

Ölen Ģahin, 

yıldırımlar, kara 

bulutlar, kuduz 

kurtlar, bilekten 

on parmağın 

kanda olması 

 Salur Kazan, 

rüyadaki 

uyarıyı dikkate 

alarak avdan 

geri döner 

  

 2.2.3.2. Eba Müslimname 

 Ġslamiyet sonrası destanlarda, kahramanın doğumunu müjdeleyen din uluları, 

ilerleyen bölümlerde bir tehlikenin yaklaĢtığını rüyaya girerek haber verirler. Hz. 

Muhammet, Hz. Ali gibi din uluları böylelikle din için savaĢan destan kahramanını 

koruma altına alırlar. 

 

 i) Rüya Öncesi 

  Eba Müslimname‘de Hz. Ali, Eba Müslim‘in rüyasına girerek düĢmanların 

saldıracağını haber verir. 

 

 ii) Rüya 

 

  ―Berk idüp mescid kapusın yatdı anda uyudı 

  Düşde gördi ol ‗Alîyyü‘l-Mürtazâ‘yı şâhıvar 

 

  Didi yâ oglım gözün aç geldi düşmân üstine 
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  Uyanup gördi ki mescid tamına çıkmış hezâr‖ (Demir 2007: 119). 

 

 Rüyada Hz. Ali, Eba Müslim‘i uyandırarak tehlikeyi haber verir.  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Rüyadaki uyarıyla uyanan Eba Müslim, düĢmanların mescidin damına kadar 

çıktıklarını görür. Uyanır ve önlemlerini alır. 

  

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Bildirilen 

Tehlike 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın 

Sonucu 

Eba 

Müslimname 

Eba Müslim DüĢmanların 

saldırmak üzere 

olması  

DüĢman 

saldırısı 

____  Eba Müslim 

uyanarak önlem 

alır 

 

 2.2.3.3. DaniĢmentname  

 Danişmentname‘de din uluları rüyaya girerek Melik Gazi‘yi karĢılaĢacağı 

tehlikelere karĢı uyarırlar. Tehlikelerin bildirildiği rüyalarda kahramana açık bir uyarı 

vardır. Tehlikenin varlığı önceden haber verilerek kahramanın önlemini alması istenir. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Melik Gazi,  ġattat ve Nastor‘u öldürdükten sonra Nastorun veziri Girekos, 

onu zehirlemek ister. Tehlikenin farkında olması için Hz. Muhammet, Melik‘in 

rüyasına girer. 

 

 ii) Rüya 

 O gece Hz. Muhammet, Melik‘in rüyasında;  

 

 ―İslamiyet için yaptıklarından çok memnun olduğunu fakat şehrin (Çorum‘un) 

insanlarının İslamiyet‘ten uzaklaştıklarını, bu yüzden Allah‘ın onları helak edeceğini, 

bu gece Çorum‘da büyük bir deprem olacağını haber verir.‖ (Demir 2004: 238) 
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 iii) Rüya Sonrası 

 Melik, askerlerini toplayıp orayı terk eder. Kâfirler ise orada kalır. Deprem 

olur, Ģehir yerle bir olur. Hz. Muhammet Melik ve askerlerini zehirlenecekleri gün, 

deprem için uyararak hem zehirlenmeden hem de depremden korur. 

 Melik Gazi‘ye çok engel çıkaran Sisiyye kavminin baĢına gelenler de 

Çorum‘daki insanların baĢına gelenlere benzer. Melik, bir gece rüyasında 

Abdülvehhâb Gazi‘yi görür.  

  

 ―Abdülvehhab Gazi, Allah‘ın Sisiyye kavmini yağacak yağmurla helak edeceğini 

haber verir.‖ (Demir 2004: 247) 

 

 Melik, uyanıp askerleriyle dağlara yerleĢir. O gün Nuh Tufanı‘nı andıran 

yağmurlar yağar. Sisiyye kavminden sadece Ġslamiyet‘i seçen beĢ yüz ev kalır. Gerisi 

helak olur. 

  Danişmentname‘de bir tehlikenin varlığını Hz. Muhammet veya gaziler haber verir. 

Haber verilen tehlikeler doğal afetlerle ilgilidir. Hz. Muhammet ve Abdülvehhâb Gazi, 

Melik Gazi‘nin ve Müslümanların Çorum‘daki depremden ve Sisiyye‘deki selden zarar 

görmelerini, Melik Gazi‘ye rüyada tehlikeyi haber vererek engellerler. (Çelepi 2010: 272) 

 

Destanın Adı RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Bildirilen 

Tehlike 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın Sonucu 

DaniĢmentname Melik Gazi Melik‘in 

zehirlenecek 

olması 

Depremi 

haberi  

____ Melik Gazi, Ģehri 

terk ettikten sonra 

deprem olur 

DaniĢmentname Melik Gazi Kavmin helak 

edilecek 

olması  

Sel tehlikesi ____ Melik Gazi ve 

adamları dağlara 

çıkar, halk helâk 

olur 

 

 2.2.3.4. Köroğlu (MaraĢ Rivayeti)  

 Destan kahramanları, arkadaĢlarından birinin baĢına gelen kötü Ģeyleri ve 

tehlikeleri gördükleri rüyalarda öğrenirler. Ayvaz, Köroğlu‘na sonradan katılan 

destan kahramanıdır. Birçok mücadelede beraberdirler. 
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 i) Rüya Öncesi 

 Ġki kahraman ayrı olduklarında gördükleri rüyalarla birbirlerinden haberdar 

olurlar. Rüya ikisinin arasındaki iletiĢimi sağlamaktadır. Ayvaz, Bağdat‘a turna 

teline gittiği zaman onun esir düĢer. 

 

 ii) Rüya  

 

―Köroğlu gördüğü rüyada Ayvaz‘ın tutsak olduğunu anlar.‖ 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Köroğlu, rüyadan uyanır uyanmaz Ayvaz‘ı kurtarmaya gider (Boratav 1984: 

84).  

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Bildirilen 

Tehlike 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın Sonucu 

Köroğlu 

Destanı 

Köroğlu Ayvaz‘ın esir 

düĢmesi 

Ayvaz‘ın 

tehlikede 

olması 

____  Köroğlu, rüyadan 

sonra Ayvaz‘ı 

kurtarmaya gider 

 

 2.2.3.5. Köroğlu (Azeri Rivayeti) 

 Köroğlu Destanı‘nda, gerek Köroğlu gerekse arkadaĢlarından her biri sık sık 

rüya görerek arkadaĢlarının sıkıntıda olduğunu anlarlar. Daha sonra rüya yorumlanıp 

yardıma gidilir (Birdoğan 1996: 52).  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Köroğlu‘nun Azeri rivayetinde Hasan PaĢa, Köroğlu‘nu Üsküdar‘da Narin 

Kalesi‘ne hapseder. Köroğlu zor durumda olduğundan arkadaĢı, Kahire padiĢahının 

oğlu Ġsa Balı bir rüya görür. 
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 ii) Rüya  

 

―Rüyasında Köroğlu‘nun esir olarak kalede tutulduğunu görür.‖ (Boratav 1984: 27) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Rüyadan sonra Ġsa Balı yardıma giderek Köroğlu‘nu kurtarır. Rüyanın 

tehlikeyi haber verme iĢlevi gerçekleĢmiĢ olur.  

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Bildirilen 

Tehlike 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın Sonucu 

Köroğlu 

Destanı 

Ġsa Balı / 

Köroğlu‘nun 

arkadaĢı 

Köroğlu‘nun 

esir düĢmesi 

Köroğlu‘nun 

tehlikede 

olması 

____  Ġsa Balı, rüyadan 

sonra Köroğlu‘nu 

kurtarmaya gider 

  

 2.2.3.6. Manas Destanı (Manas) 

Manas destanında rüya görenler toplumun ileri gelenleridir. Bu rüyalar ilk 

görünüĢte destan kahramanlarının yaĢantıları ile ilgili bir anlam taĢısa da, 

Ģekillendirdikleri olaylar zamanla geliĢerek, bütün toplumun varlığını içine alacak 

özellik kazanırlar (Öztürk 2000: 88).  Manas destanında bu rüyaların olduğu birçok 

örnek vardır.  

 

i) Rüya öncesi 

Manas destanında en çok Manas‘ın karısı Kanıkey rüya görür. Bu rüyaları 

kendisi yorumlar. Gördüğü rüyaları doğru yorumladığından destanda ―Aziz 

Kanıkey‖ olarak anılır. Kanıkey‘in gördüğü rüyaların bazıları bir tehlikenin 

habercisidir. Rüyaları, eĢi Manas seferdeyken daha çok görür. Manas ve kırk yiğidi 

bir seferdeyken bir rüya görür. 

 

ii) Rüya  

Rüyayı Kanıkey Ģöyle anlatır; 

 

―Kalın kaba boynuzlu gök boğa suyun derinine gidiyor. Suyun altında 
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bağırması ne idi? Acaba, Almambet öldü mü? Kuzgunu takip eden şahin iyi 

saldıramadı. Acaba, Akbalta‘nın Çuvak‘ı azap ve ıstırap içinde mi? Uzun boylu bir 

çınar kıblaya doğru devrilmiş. Acaba, kıymetli Sırgak öldü mü? Sevgilim Manas‘ın 

bindiği altın tahtın ayaklarının kırıldığını gördüm. Acaba, Akku‘ya ok isabet etti mi? 

Boz yeleli bozkurdum düşman eline düştü mü?‖ (Ġnan 1992: 119) 

  

Rüyada görülen bu bozgun tablosu bir tehlikenin varlığını apaçık ortaya koyar.  

Rüyada, yiğitler yüceltilerek güçlü hayvanlara ve ağaçlara benzetilmektedir. 

Almambet, bir boğaya benzetilir ve neden bağırdığı sorulur. Sırgak, bir çınara 

benzetilir ve kıbleye doğru devrildiği belirtilir. Ama rüyada bu güçlü yiğitlerin 

bazılarının öldüğünden veya yaralandığından korkulmaktadır. EĢi Manas‘ın atına ok 

isabet edip etmediğini merak eder. Kanıkey‘in rüyayı anlatırken kullandığı kelimeler, 

―acaba‖lı sorularla konuĢmasına yansıyan tedirginlik, anlatılan bu acı olayların 

meydana gelmemiĢ olması ümidini koruduğunu gösterir (Deniz 1995: 275).  

 

iii) Rüya Sonrası 

Rüyada bozguna uğramıĢ bir ordunun sahnesi anlatılmaktadır. Bu sahneden 

kaygılanan Kanıkey, kısa bir zaman sonra Manas‘ın bu savaĢta yaralandığını ve 

Almambet‘in öldüğünü öğrenir. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Bildirilen 

Tehlike 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın 

Sonucu 

Manas 

Destanı 

Kanıkey / 

Manas‘ın 

Karısı 

Manas‘ın kırk 

yiğidiyle savaĢta 

olması 

Almambet‘i

n öleceği ve 

Manas‘ın 

yaralanacağı 

Suyun altındaki 

boğa, devrilen 

çınar, ayakları 

kırılan at,  

Haber verilen 

tehlike gerçek 

çıkar, 

Almambet ölür, 

Manas 

yaralanır. 

  

 2.2.3.7. Manas Destanı (Semetey)  

Manas destanı birden fazla kuĢağın destanıdır. Destanda Manas‘ın oğlu 

Semetey‘in de hayatında rüyaların önemli iĢlevleri vardır. Manas öldüğünde karısı 

Kanıkey hamiledir. Manas‘ın babası Cakıp Han, Kanıkey‘e haber göndererek 

Manas‘ın kırk yiğidinden biriyle evlenmesini ister. Kanıkey, Semetey‘i doğurduktan 
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sonra bu sebeple oradan ayrılır. Semetey, büyüdükten sonra annesine 

çektirdiklerinden dolayı Cakıp Han‘ı öldürür ve babasının yerine geçer.    

     

i) Rüya Öncesi 

Kalmuklar, tıpkı babası Manas gibi Semetey‘in de en önemli düĢmanlarıdır. 

Kalmuklara karĢı birçok sefere çıkar. Semetey‘in düĢmanı Kan-Çora, onu babası 

Manas‘ın mezarına hile ile götürüp orada öldürmek ister. Bu planı önce annesi 

Kanıkey, daha sonra kendisi ve en sonunda da eĢi Ay-Çürök gördükleri rüyalarla 

anlarlar.  

 

ii) Rüya Öncesi 

Annesi Kanıkey, gördüğü rüyayı Ģöyle anlatır; 

 

 ―Gece bir düş gördüm. Bu düşümde çok fena şeyler gördüm. Terkiye bağlanmış baş 

gördüm. Talas‘ta yangın, Evliya-Ata‘da göl gördüm. Çatal boynuzlu ak tekenin aya 

bakıp melediğini gördüm. Büyük boynuzlu gök boğa sancak altında göründü. Kırk 

memeli sarı kancık acı acı uludu. Çınar ağacı gürültü ile devrildi. Talih kuşu başımdan 

uçtu gitti, çağırsam da konmadı. Manas‘tan kalmış sırlı kâseyi dolduramadım. 

Düşümde gördüğüm bunlar neye işaret ediyor?‖ (Ġnan 1992: 170).  

 

 Kanıkey‘in rüyasında kötü Ģeyler gördüğünü söyler. Terkiye bağlanmıĢ baĢ, 

yangın, aya bakıp meleyen ak teke, acı acı uluyan sarı kancıklar gerilim dolu bir 

sahne yaratır. Bütün hayvanların ve bitkilerin acı çekerek bir tehlikeyi haber vermesi, 

Çınar ağacının gürültüyle devrilmesi, talih kuĢunun uçup gitmesi Semetey‘in baĢına 

bir felaket geleceğinin iĢaretidir. 

 

 iii) Rüya Sonrası 

  Kanıkey, bu rüya üzerine oğlu Semetey‘in sefere çıkmasını istemez. Semetey 

annesinin gördüğü rüyayı dikkate almaz. Çıktığı seferin sonunda Semetey ölür. 
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Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Bildirilen 

Tehlike 

Rüyadaki Simgeler Rüyanın Sonucu 

Manas 

Destanı 

Kanıkey / 

Semetey‘in 

annesi 

Semetey‘in 

sefer 

hazırlığında 

olması 

Semetey‘in 

öleceği 

Terkiye bağlanmıĢ 

baĢ, yangın, meleyen 

teke, devrilen çınar 

ağacı, baĢtan uçan 

talih kuĢu 

Semetey, bu 

seferde ölür. 

 

 Semetey‘in kendisi de annesinden sonra buna benzer bir rüya görür. 

Semetey‘in rüyası daha kısa olsa da, Türk kültüründe tehlikeyi haber veren motiflerle 

örülüdür. Bu rüyasında; 

 

 ―Kavağın dibinden sallandığını, denizin dibinden çalkalandığını ve ölü ile dirilerin 

ruhlarının ata bindiklerini görür.‖ (Deniz 1995: 275). 

 

 Ağacın dibinden sallanmasının, denizin çalkalanmasının uğursuz sayıldığı 

Türk kültüründe, bu rüya bir tehlike habercisidir. Semetey, önceden tehlikeyi sezmiĢ 

olsa da sefere çıkmakta kararlıdır.  

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Bildirile

n 

Tehlike 

Rüyadaki Simgeler Rüyanın 

Sonucu 

Manas 

Destanı 

Semetey Sefer 

hazırlığında 

olması 

Ölüm 

tehlikesi 

Kavağın dibinden 

sallanması, denizin dibinden 

çalkalanması, ölülerin ve 

dirilerin ruhlarının ata 

binmesi 

Semetey, bu 

seferde ölür. 

 

 Semetey‘in karısı Ay-Çürök de eĢinin bu sefere çıkmasını istemez. Ay-Çürök 

Kanıkey ve Semetey‘in gördüğü rüyalara benzeyen bir rüya görür. Rüyasında; 

 

 ―Kesilmiş kanlı bir baş görür. Sarı ırmak sahilini sel bastığını, bunun arkasında 

yangın olduğunu, iki gözünün yumulduğunu, yangın ateşinin yüzüne çarptığını görür.‖ 

(Deniz 1995: 275) 
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 Ay-Çürök, rüyasında kanlı baĢın, selin, yangının, yumulan gözlerinin 

oluĢturduğu kara bir tablo görse de eĢini gitmemesi için ikna edemez. Semetey, 

sefere çıkar ve bu seferde öldürülür. Ögel, eserinde buna benzer bir rüyaya yer verir. 

Ay-Çörek‘in gördüğü rüya Ģu Ģekildedir; 

 

 ―Bir deniz ortasında bir kavak görür. Bütün evliyalar ve ruhlar buraya toplanırlar, 

ata binerler ve bir kurban isterler.‖ (Ögel 1989: 537) 

 

 Ertesi gün Semetey yola çıkmak isteyince karısı onu önlemek ister ama 

Semetey hiç kimsenin sözünü dinlemez. Sonunda rüya gerçek olur ve Semetey ölür. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya Hazırlık Rüyada 

Bildirilen 

Tehlike 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın 

Sonucu 

Manas 

Destanı 

Ay-Çürök / 

Semetey‘in 

karısı 

Semetey‘in Sefer 

hazırlığında 

olması 

Ölüm tehlikesi Denizin 

ortasındaki kavak, 

istenen bir kurban 

Semetey, bu 

seferde ölür. 

 

 2.2.3.8. Kurmanbek Destanı (Kırgız) 

 Türk destanlarında tehlikenin haber verildiği rüyalar uyarı niteliğinde 

olduğundan kahramanlar tehlikeyi sezerek önlem almaya çalıĢırlar. Fakat Kırgızların 

Kurmanbek adlı destanında  ―Rüyayı görmenin değil, yorumlamanın önemli olduğu‖  

düĢünülerek tehlike atlatılmaya çalıĢılır.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Kurmanbek, Kalmuklarla mücadele eden Kırgız Türklerinin 

kahramanlarındandır. Kırgızlar, Kalmuklardan haraç almaktadırlar. Kurmanbek, 

vermeleri gereken verginin süresini üç ay geçiren Kalmuklar‘a saldırmak için 

hazırlıklarını tamamlar ve son geceyi evinde geçirir. O gece bir rüya görür. 

 

 ii) Rüya 

 Sabah uyandığında eĢi KanıĢay‘a rüyasını anlatır; 
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  ―Gece yatıp rüya gördüm, 

  Rüyamda kötü bir şey gördüm,  

  Yüreğimi baştan ayağa 

  Kaskatı kesen ağır hastalık gördüm. 

  Yüreğimin tam ortasını  

  Kan içinde kötü gördüm. 

  Altın kapılı şehrimi, 

  Altı defa dönüvermiştir. 

  Altı bin Kalmuk, bense tek, 

  Etrafımı sarıvermiştir.‖ (Köse 2005: 154–155).   

 

 Rüyasını kötü olarak nitelendirir. Yüreğini hastalık ve kan içinde görmüĢtür. 

ġehrinin etrafını altı bin Kalmuk askeri sarmıĢtır. 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Kanışay, rüyanın pek hayra alâmet olmadığını anladıysa da ―Rüyayı 

görmenin değil, yorumlamanın önemli olduğunu‖  düĢünerek Kalmuklar‘ı yenip, 

huzurlu günlere kavuĢacağı Ģeklinde yorumlar. Rüyadaki uyarılar gerçekleĢir. 

Kurmanbek, savaĢta babasından yardım alamadığı için tek baĢına kalır ve 

Kalmuklara yenilerek ölür.  

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya Hazırlık Rüyada 

Bildirilen 

Tehlike 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın 

Sonucu 

Kurmanbek 

Destanı 

Kurma

nbek 

Kalmuklara 

saldırı 

hazırlığında 

olması  

Ölüm tehlikesi Yüreğin hasta ve 

kan içinde olması 

Kurmanbek bu 

savaĢta ölür. 

 

 2.2.3.9. KococaĢ Destanı (Kırgız) 

 KococaĢ destanı Kırgız Türklerinin tabiata bağlılıklarını ifade eden bir 

destandır. KococaĢ, boyunun geçimini avcılık yaparak sağlamaktadır. Destanda, 

KococaĢ ile kutsal kabul edilen ve bir türlü ele geçirilemeyen Sur Eçki adlı bir teke 
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arasındaki mücadele anlatılmaktadır (Köse 1997: 69).  

 

 i) Rüya Öncesi 

  Kococaş destanında, KococaĢ sürekli Sur Eçki adlı keçiyi yakalamaya çalıĢır. 

Bu mücadelelerin birinin gecesinde gördüğü rüyayı uğursuz sayar ve ne yapacağını 

ĢaĢırır.  

 ii) Rüya 

 KococaĢ, bu uğursuz rüyayı Ģöyle anlatır; 

 

  ―Bir gün yatıp, Kococaş, 

  Yataktan ürkerek uyanıp, 

  Tuhaf bir rüya gördü. 

  Bu rüyayı bir kere değil, 

  Arka arkaya üç kere gördü, 

  Gördüğü rüya yalan değildi, 

  Kendince çok uğursuz saydı‖ 

 

 KococaĢ rüyanın uğursuzluğuna vurgu yapar. Daha sonra eĢi Zulayka‘ya 

rüyayı anlatır ve burada tehlikenin ne olduğu belirmeye baĢlar; 

 

  ―Gece yatıp rüya gördüm, 

  Rüyamda kötü bir şey yaptım. 

  Elime alıp ―barang‖ı 

  Her şeye karşı geldim. 

  Zühre Yıldızı‘nın parıltısını gördüm.‖ (Köse 2002: 238–252) 

 

 Rüyanın devamında silahını aldıktan sonra ava çıktığını ve çok sayıda keçi 

öldürdüğünü söyler. EĢi Zulayka, bu rüyanın çok tehlikeli olduğunu ve eğer silahını 

(barang) alıp ava giderse öleceğini söyler (Köse 2002: 238–252). 

 KococaĢ‘ın gördüğü bu rüya farklı kaynaklarda Ģöyle yer alır; 

 

―Rüyamda av için gereken bütün malzememi alıp dağa çıkmışım. Her yeri dolaşmış 
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ama bir geyik bile bulamamışım. Kendi kendime bu hiç avcılığa yakışır mı diye 

söylenerek Ak-Song-Göl kıyısına gelmişim. Uzakta bir keçi sürüsü görüp siper alarak 

hepsini vurmuşum. Fakat dağ başında yapayalnız kalıp aşağıya inememişim.‖ 

(Çobanoğlu 2003a: 191). 

 

 Bu rüyadan sonra eĢi Zulayka, tüfeği bırakmasını, tüfekten kendisine hayır 

gelmeyeceğini, vazgeçmezse kendisinin dul kalacağını söyler. 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Zulayka‘nın dediği olur ve avlanmak için evinden çıktığı andan itibaren 

peĢine düĢtüğü Sur Eçki, onu kandırarak sarp kayalıklara götürür. KococaĢ, 

kayalıklardan inemeyince aĢağı atlar ve ölür. KococaĢ, rüyada bildirildiği gibi Sur-

Eçki ile giriĢtiği mücadeleyi kaybeder. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Bildirilen 

Tehlike 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın Sonucu 

KococaĢ 

Destanı 

KococaĢ Sur-Eçki adlı 

keçiyle giriĢtiği 

mücadele 

Ölüm tehlikesi Eline silah 

almak, keçi 

sürüsünü 

öldürmek 

KococaĢ Sur-Eçki 

ile mücadeleyi 

kaybederek ölür. 

 

 KococaĢ ve Sur-Eçki arasındaki mücadelede Sur-Eçki, KococaĢ‘ı sarp 

kayalıklara kadar peĢinden sürükler. KococaĢ, çıktığı kayalıklardan aĢağı inemez ve 

uzun bir süre orada mahsur kalır. Avcı KococaĢ‘ın babası Karıpbay bir rüya görür. 

 

 ―Rüyasında oğlunun Albetim‘de bir kaya parçasında mahsur kaldığını görür.‖ 

(Çobanoğlu 2003: 193). 

 

 Karıpbay, gördüğü rüyadan sonra oğluna yardıma gider. Rüyada bildirildiği 

gibi oğlunun tehlikede olduğunu görse de, oradan inmesine yardım edemez. 
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Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Bildirilen 

Tehlike 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın Sonucu 

KococaĢ 

Destanı 

Karıpbay/ 

KococaĢ‘ın 

babası 

KococaĢ‘ın 

kayada mahsur 

kalması 

Oğlunun zor 

durumda 

olması 

____ KococaĢ‘a yardıma 

gider. 

 

  Sur Eçki bir keçidir ve KococaĢ kendisi için bir tehlikedir. Çünkü KococaĢ, 

Sur Eçki‘nin bütün oğlaklarını öldürmek ister. KococaĢ‘ın rüya gördüğü gece bir 

rüya gören Sur Eçki tehlikeyi sezer. Rüya Ģöyledir; 

 

  ―Uykulu gözle yattığında, 

  Sur Eçki rüya gördü 

  Acayip bir şey gördü 

  ------------------------ 

  Çıyırçık‘ın kızıl taşı 

  Ceylan ayaklı Kococaş‘ı 

  O avcı gelmiştir, 

  Epeyce eziyet yapmıştır. 

  Bütün oğlaklarımı öldürmüştür.‖ (Köse 2002: 254) 

 

 Sur-Eçki gördüğü rüyada bir tehlikenin yaklaĢmakta olduğunu anlar. Bu 

rüyanın uyarısıyla KococaĢ avdayken hazırlık yapar ve onu öldürür. Destanın biri 

keçi olan iki kahramanı, aynı anda rüya görür. Rüyaların içeriği aynıdır. KococaĢ, 

oğlakları avladığını, Sur-Eçki de oğlaklarının avlandığını görür. Rüya ikisine de 

uyarı niteliğindedir. Rüyadaki uyarıya göre ava çıkmaması gereken KococaĢ, 

rüyadaki uyarıyı dikkate alan ve ona göre hazırlanan Sur-Eçki tarafından öldürülür. 

Destanda hayvanların rüya görmesi motifi vardır. Destandaki bir hayvanın 

gelecekteki bir tehlikeyi rüya yoluyla sezmesi, rüya motifinin Türk destanlarında 

olaylarını akıĢını düzenleyen bir yapı taĢı olduğunu gösterir.   
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Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Bildirilen 

Tehlike 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın Sonucu 

KococaĢ 

Destanı 

Sur-Eçki 

adlı keçi 

KococaĢ‘ın onu 

avlamaya 

çalıĢması 

Oğlaklarının 

tehlikede 

olması 

Öldürülen 

oğlaklar 

 Sur-Eçki 

önlemlerini aldığı 

için KococaĢ‘ı 

öldürür 

  

 2.2.3.10. Akhak Kola Destanı (BaĢkurt) 

 Hayvanların rüya görerek tehlikeleri sezdiği bir diğer destan Akhak Kola 

destanıdır. BaĢkurt Türkleri arasında kutsal olarak kabul edilen destanlardan biridir.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 ġülgenkül gölünden çıkıp gelen kutsal kısrak, sahibinin onu yakalamak 

istemesi üzerine tekrar göle girer ve kaybolur. Daha sonra baĢka bir atı (Kulunu) alır 

ve gölden tekrar çıkar. Sahibi onları beklemektedir. Kısrak kaçarak kurtulur. Ama 

getirdiği diğer kulun ayağını sakatlar. Kulunu yakalayıp bir yere kapatırlar. Adına da 

Akhak Kola derler. Bir toy esnasında akranlarının arasına karıĢır. Onların aklını çeler 

ve hep beraber kaçarlar. Sahipleri de peĢlerine düĢer. 

 

 ii) Rüya 

 Akhak Kola, gece bir rüya görür. Rüyasında; 

 

 ―Kayış gibi bir şiş; şiş başında da ot vardır.‖ 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Ertesi gün yarenlerine bu rüyanın anlamını sorar. Onlar da ―Dün gece düĢ 

gördüysen, büyük ĢiĢ gördüysen, ĢiĢ baĢında ateĢ gördüysen, baĢına olsun ihtiyar 

yoldaĢ. Bizi Azdırdın, bizi birbirimizden ayırdın, baĢına olsun ihtiyar yoldaĢ.‖derler 

(Adıgüzel 1997: 66). Farklı yönlere gitseler de sahibi onu kandırır ve ona bir ok atar. 

O da sahibini tepip öldürür. Rüya, atlara sahiplerinin onları bulmak üzere olduğunun 

haberini verir. 
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Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Bildirilen 

Tehlike 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın Sonucu 

Akhak 

Kola 

Destanı 

Akhak 

Kola adlı 

at 

Onu arayan 

sahibinin 

bulmak üzere 

olması 

Sahibin 

yaklaĢması 

KayıĢ gibi bir 

ĢiĢ, ot 

 Sahibi onları 

bulur. 

 

 2.2.3.11. Er Sayın Destanı (Nogay) 

Er Sayın destanı, üç bölümden oluĢan Nogay halkının kendi içlerindeki ve 

düĢman Kalmuklarla yaptıkları mücadeleleri anlatır. Bozmunay Bey, erkek çocuğu 

olmayan, halkı tarafından sevilmeyen bir beydir. Allah'a dua eden Bozmunay Bey'in 

duaları kabul olur ve adı Sayın konulan bir erkek çocuğu dünyaya gelir.  Çok kısa bir 

süre içerisinde büyüyüp yiğitliğini gösteren Er Sayın'ın ünü kendi ülkesinin 

sınırlarını aĢar. Koblandı Batır adlı diğer bir kahramanla birleĢerek düĢman 

Kalmaklara karĢı birlikte mücadele ederler. Daha sonraki bölümlerde Er Sayın'ın 

gösterdiği kahramanlıklar yer alır. Er Sayın destanı ve Manas destanı konu ve 

muhteva bakımından birbirine çok benzeyen iki destandır (Mutlu 1999). 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Aybike, Er Sayın‘ın karsıdır. Er Sayın seferdeyken bir rüya görür. Aybike‘ye 

rüyada bir tehlikenin var olacağı haber verilir. Manas destanında, rüyaları gören 

Manas‘ın Karısı Kanıkey gibi, bu destanda da rüyaları Aybike görür.  

Destanda, Aybike bir gece karalı, kaygılı bir rüya görür; 

 

  ―Bugün ben bir düş gördüm, 

  Olmayacak iş gördüm, 

  Göğsüm dolu kara saç, 

  Darmadağın göründü, 

  Ayrılıveren beş tırnak, 

  Bilekten çıkan beş parmak, 

  Kızıl kana kaynanam, 

  Bandırılmış göründü.‖ (Ġbrayev 1998: 302) 
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 Aybike, rüyasında kara saçlarının darmadağın olduğunu, tırnaklarının ve 

ellerinin kana bulandığını görür. 

 

iii) Rüya Sonrası   

Aybike, bu rüyadan sonra sevgilisi Er Sayın‘ın vefat edeceğini anlar. DüĢün 

kara ve kaygılı olması bir tehlikenin iĢaretidir. Göğsündeki kara saçlar, et ve tırnağın 

birbirinden ayrılması, ellerin kana bulanması kaygıyı bir adım daha artırır.  

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Bildirilen 

Tehlike 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın Sonucu 

Er Sayın 

Destanı 

Aybike / 

Er Sayın‘ın 

karısı 

Er Sayın‘ın 

seferde olması 

Ölüm tehlikesi DağılmıĢ kara 

saç, ayrılmıĢ 

tırnak, kana 

bulanmıĢ bilek 

Er Sayın ölür 

   

 2.2.3.12. Dotan Batır Destanı (Kazak) 

 Dotan Batır, Kazak Türklerinin kahramanlık destanlarındandır. Kubakanbay 

adlı babası ve yetmiĢ dokuz kardeĢiyle yaĢayan Dotan, yaĢadıkları yerde kuraklık 

baĢlayınca yeni yurt bulmak için ailesinden ayrılır. Ağabeyleriyle beraber çıktığı 

yolculukta bir calmavızla savaĢırlar. Kalmuk zulmüne uğramıĢ bir halkla tanıĢarak 

onları Kalmuk zulmünden kurtarırlar. Halk da Dotan‘ı kendi hanları olarak kabul 

eder (Zaloğlo 2011: 70-75). 

  

 i) Rüya Öncesi 

 Destanda,  Künikey Kız Dotan Batır‘ın beĢ adamıyla yedi yıldır yolda 

olduğunu ve babasının, ağabeylerinin yurtlarına saldıracağını rüyasında görür. 

Durumdan babasını ve ağabeylerini haberdar etmek ister.  

  

 ii) Rüya 

  

  ―Künikey, bir gün yatıp düş görmüştü. 

  Düşünde çok ilginç bir iş görmüştü. 
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  Şehrine altı adam gelmiş imiş, 

  Bütün yurt altısından güç görmüştü.‖ (Aça 2002: 184). 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Rüyada bildirilen tehlike gerçekleĢir. Dotan Batır ve beĢ adamı Künikey 

Kızı‘ın ve ailesinin ülkelerine gelirler. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Bildirilen 

Tehlike 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın Sonucu 

Dotan 

Batır 

Destanı 

Künikey 

Kız/ 

DüĢmanın 

kızı 

Dotan Batır‘ın, 

ülkesine gelmesi 

Tehlikeyi 

haber vermek 

____ Dotan Batır, 

Künikey‘in 

ülkesine gelir 

 

 2.2.3.13. Er-Kosay Destanı (Kazak) 

 Kazak Türklerinin destanlarından Er-Kosay‘da Kazakların Kalmuklara karĢı 

verdiği mücadele anlatılır. Er-BökĢe, ancak altmıĢ yaĢına bastığında, Er-Kosay 

adında erkek evlat sahibi olan ve kardeĢleri Kalmuklar tarafından öldürülen bir 

kahramandır. KardeĢlerinin öcünü almak iĢçin giriĢtiği bir mücadelede ölür. Altı 

yaĢında yetim kalan Er-Kosay, çok geçmeden kendisini toparlar beyliği devralır. 

Babasının ve amcalarının öcünü almak için Kalmuklara karĢı yürüttüğü mücadeleyi 

yoldaĢı Kodar‘ın yardımlarıyla kazanır (Aça 2003: 73-74). 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Rüyayı Er-Kosay, babasının ölümden önceki seferlerinin birinde görür. 

Babası adamlarıyla beraber Kalmuklara karĢı sefere çıkmıĢtır.  

 

 ii) Rüya 

 

 ―Er-Kosay gece bir düş görüp kaygılanır.‖  

 

 iii) Rüya Sonrası 
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 Sabahında babasıyla sefere giden beĢ bin askerin sadece yüz tanesinin geri 

geldiğini onların da periĢan durumda olduklarını görür (Aça 2002: 255). Gördüğü 

rüyada, babasının ve askerlerinin zor durumda olduğunu anlar. Rüyadan sonra 

ordunun periĢan hâlde geri döndüğünü görür. Er-Kosay altı yaĢında olduğu için bir 

Ģey yapamaz. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Bildirilen 

Tehlike 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın Sonucu 

Er-Kosay 

Destanı 

Er-Kosay Babasının 

seferde olması 

Mağlubiyet ____ Ordu periĢan hâlde 

geri döner 

  

 2.2.3.14. Köroğlu (Kazak Rivayeti) 

 Köroğlu‘nun Kazak varyantında Köroğlu‘nun doğumunda bazı 

olağanüstülükler görülür. Ülkenin hanı, gördüğü gerilim dolu rüyayı yorumlatınca bir 

çocuğun doğacağını ve bu çocukla mücadelesinin sonucunda tahtını kaybedeceğini 

öğrenir. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 KızılbaĢların Hanı olan ġağdat Han, çoğu handan güçlü olduğu için 

mağrurlanır. Kendisinden daha güçlü olduğunu duyduğu Türkmenlerin Hanı Akıl 

Han‘a saldırır. Akıl Han‘ın beylerinden olan ve Kırkların himayesi altında olan 

RavĢanbek‘i esir edip zincirler (Karadavut 1996: 127). ġağdat Han, bu 

kötülüklerinden dolayı bir rüya görür. 

 

 ii) Rüya 

  ġağdat Han, gece uyurken bir kâbus görür; 

 

―Rüyasında fırtına çıkmış ve etrafını sis basmıştır. Gözünü açtığında hiçbir şey 

göremez. Başındaki altın tacı fırtınada uçar gider ve kendisi de oturduğu tahttan düşüp 

yere yuvarlanır.‖ (Ekici 2004: 194)  
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 ġağdat Han rüyayı Ģu Ģekilde anlatılır; 

    

   ―Ben söyleyeyim dinle halkım düşümü, 

   Beni bugün altın tahttan düşürdü, 

   Hükimalar beyan eyle bu nasıl, 

   Başımdaki altın tacı uçurdu. 

 

   Ben oturdum, gerçek mi düş mü bilemedim, 

   Aklımı şaşırıp hiçbir şey yapamayıp, 

   Gözüm gördü fırlattı dağı taşı, 

   Hükimlar, yorup verin bu nedir? 

 

   Fırtına çıkıp tozu göğe savurdu, 

   Savrulmayan hiçbir şey bırakmadı, 

   Elimdeki talih kuşu kaybolup, 

   Dönüp gelip görmeyip gitti yuvayı.‖(Karadavut 1996: 127–128) 

 

 iii) Rüya Sonrası  

 Rüyayı yorumlamak için bir cadı çağrılır. Cadı der ki: ― Bir yiğit gelecek ve 

senin Ģehrini darmadağın edecek, çocuklarını ve karını çok üzecek. Senin baharını, 

yazını kıĢa döndürüp, kızını cariye olarak götürecek, bu Türkmen yurduna yaptığın 

sefer baĢına bela olabilir.‖der (Ekici 2004: 194). ġağdat Han‘ın egemenliğini 

kaybedeceği ve yerine baĢkasının han olacağı rüyada haber verilir. Çıkacak güçlü 

fırtınada baĢındaki tacın düĢmesi ve kendisinin de tahttan düĢmesi bu sürecin en 

önemli iĢaretleridir. Rüyadan sonra Köroğlu doğar ve ġağdat Han savaĢta yenilir. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Bildirilen 

Tehlike 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın Sonucu 

Köroğlu ġağdat Han / 

KızılbaĢ Hanı 

RavĢanbek‘i esir 

alması 

Tahtını 

kaybedeceği 

Fırtına, sis, 

tacın baĢtan 

uçması, 

tahttan 

düĢmek 

ġağdat Han, tahtını 

kaybeder 
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 Köroğlu rivayetlerinin tümünde destan kahramanlarından biri zor durumda 

kaldığında, destanın diğer kahramanları bundan rüya aracılığıyla haberdar olurlar. 

Köroğlu‘nun Kazak rivayetinde, bir gün mecliste kendisine sakilik yaptırıldığı için 

kızan Ivaz, Mustafa Bey‘in veya Bolu Bey‘inin hizmetine girip Köroğlu‘nun kalesini 

yıkmaya yemin eder. Kırk elli adamla Köroğlu‘nu çağırtır; kahraman gelince Ivaz 

onu adamlarına tutturmak ister. Köroğlu, bunların hepsini kırdıktan sonra sarp 

kayalıklara doğru kaçar. O sırada Deli Mihter rüyasında Köroğlu‘nu Kır Atıyla kan 

deryasında yüzer görür (Boratav1984: 26). Köroğlu‘nun tehlikede olduğunu bu 

rüyada anlar ve yardıma gider.  

  

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Bildirilen 

Tehlike 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın Sonucu 

Köroğlu Deli Mihter / 

Köroğlu‘nun 

arkadaĢı 

Köroğlu‘nun zor 

durumda olması 

Köroğlu‘nun 

zor durumda 

olması 

Atıyla kan 

deryasında 

yüzmek 

Köroğlu‘na 

yardıma gider 

 

 2.2.3.15. Bekmırza ile Kaysın Destanı (Karaçay) 

 Karaçay Türklerinin Bekmırza ile Kaysın destanında, bir avcı yüzüncü dağ 

keçisi avında, beyaz bir dağ keçisini vurur. Bu dağ keçisinin etinden yiyip, çorbasını 

içmeden kim yatarsa uğrayacağı felaketi rüyasında görür.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Destanın kahramanı Bekmırza, bu uyarıya rağmen dağ keçisinin etini yer 

fakat çorbasını içmeden yatar. Rüyadaki uyarıyı dikkate almayınca kendisini 

bekleyen bir tehlikenin haber verildiği bir rüya görür. 

 

 ii) Rüya 

 Aynı gece rüyasında; 

 

 ―Babasının düşman elinde zor durumda olduğunu görür. Musuk Dağı‘nda kesilmiş iki 

ağaç gövdesi görür ve bunun Kaysın ile kendisinin vücudu olabileceğini düşünür.‖ 

(Tavkul 2004: 251) 
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 iii) Rüya Öncesi 

 ArkadaĢı Kaysın ise ―Rüya dediğin uykuların pisliğidir; rüyaya inanan 

insanların yüz karasıdır.‖der (Tavkul 2004: 251). Rüyadaki uyarıyı dikkate almaz. 

Rüyadan sonra düĢmanların saldırısına uğrarlar. Rüyadaki iki ağaç gövdesi Bekmırza 

ile Kaysın‘a iĢarettir. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya Hazırlık Rüyada 

Bildirilen 

Tehlike 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın Sonucu 

Bekmırz

a Ġle 

Kaysın 

Bekmırza Önceden görülen 

rüyadaki uyarıyı 

dikkate almamak 

Saldırı  KesilmiĢ iki 

ağaç gövdesi 

Bekmırza ile 

Kaysın saldırıya 

uğrar 

 

 2.2.3.16. Biynöger Destanı (Karaçay) 

 Biynöger destanı Karaçay Türklerinin tabiat ve avcılıkla ilgili 

destanlarındandır. Destanda Apsatı ve onun kızı Fatima tarafından lanetlenerek 

felakete uğrayan bir avcının hikâyesi konu edilir. Biynöger yaĢadığı bölgede meĢhur 

bir avcı olarak bilinmektedir. Biynöger, gereğinden fazla geyik ve dağ keçisi 

avladığından, geyiklerin ve dağ keçilerinin koruyucusu olan Apsatı, bu yüzden 

Biynöger‘i cezalandırmaya karar verir. Biynöger‘in ağabeyi ölümcül bir hastalığa 

yakalanır ve iyileĢmesi için bir diĢi geyiğin sütü gerekmektedir. Biynöger bu diĢi 

geyiği bulmak için dağlara çıkar ve geyiğin oyununa gelerek yalçın kayalıklarda 

mahsur kalır. Biynöger on beĢ gün boyunca yalçın kayalıkların tepesinde aç ve susuz 

yaĢadıktan sonra kendisini kayalıklardan aĢağı atar. Bütün bunlar Apsatı‘nın 

kendisine verdiği cezadır. Biynöger‘i günlerce peĢinden koĢturan geyik, aslında 

Apsatı‘nın kızı Fatima‘dır (Adiloğlu 2007: 52). 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Destan kahramanları, ileride kendilerini bekleyen tehlikeleri rüyalarında 

önceden görürler. KardeĢi için diĢi ğeyiğin sütünü bulmaya niyetlenen Biynöger, 

aramaya baĢlamadan önce bir rüya görür. 
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 ii) Rüya 

 

―Rüyasında büyük kılıcını bilediğini görür.‖ (Tavkul 2004: 103) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

  Biynöger, rüyanın bir tehlikeyi haber verdiğini anlar, fakat ölümcül bir 

hasatalığa yakalanan kardeĢi için diĢi geyiği bulmaya gider. DiĢi geyik onun sonu 

olur. Rüyadaki uyarı kendi hayatının tehlikede olduğunu haber verir. 

  

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya Hazırlık Rüyada 

Bildirilen 

Tehlike 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın Sonucu 

Biynöger 

Destanı 

Biynöger Ağabeyi için 

seyahete çıkması 

Ölüm 

tehlikesi 

Kılıcını 

bilemek 

Biynöger, diĢi 

geyiğin oyunuyla 

hayatını kaybeder. 

 

 2.2.3.17. Kırk Kız (Karakalpak) 

 Karakalpakların Kırk Kız destanında var olan tehlike bir hayvanla 

simgeleĢtirilerek haber verilir. Bu rüyada tehlikeyi haber veren hayvan bir çıyandır.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Destanın kadın kahramanı Gülayım‘ı rüyasında görerek âĢık olan Arslan Bey, 

kız kardeĢi Altınay ile beraber bir ava çıkar. Altınay‘a âĢık olan Kulımsay 

kardeĢlerin arasını açmak için planlar yapmaktadır. 

 

 ii) Rüya 

 

―Altınay o gece rüyasında bir çıyan görür.‖  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Altınay rüyadan dolayı çok kaygılanır. Gördüğü rüyayı ağabeyi Arslan‘a 

anlatır. Bir tehlikeyle karĢılaĢacaklarının farkındadır. Altınay‘a âĢık olduğu halde 

ağabeyinden dolayı onunla bir türlü evlenemeyen Kulımsay ile bir büyücü, bir büyü 
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yaparak Altınay uyurken elbiselerini soyarak, onu bu halde uyuyan ağabeyinin 

yanına bırakırlar (Uygur 2007: 32–33). Bu durumun yarattığı gerginlik iki kardeĢin 

ayrılmasına neden olur. Rüyadaki çıyan uygunsuz durumu, tehlikeyi haber 

vermektedir. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya Hazırlık Rüyada 

Bildirilen 

Tehlike 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın Sonucu 

Kırk Kız 

Destanı 

Altınay Kulımsay‘ın yaptığı 

planlar 

Ayrılık 

tehlikesi 

Çıyan Rüyadaki tehlike 

gerçekleĢir. 

KardeĢlerin arası 

açılır 

 

 2.2.3.18. Çora Batır Destanı (Tatar) 

 Çora Batır destanında Çora‘nın namını duyan AktaĢın Ali Bey; ―Bu genç 

gelecekte baĢıma bela olacağa benziyor.‖düĢüncesiyle Çora‘yı öldürmek için fırsat 

kollar. 

 i) Rüya Öncesi 

  Çora‘nın köyüne gidip anne ve babasını döver, Çora‘nın atını da alır götürür. 

Çora‘nın ailesinin tehlikede olması göreceği rüyanın hazırlığıdır. 

 

 ii) Rüya 

 

―O gece Çora korkulu bir rüya görür.‖  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Bu rüyadan anne ve babasının tehlikede olduğunu anlar ve köyüne doğru yola 

koyulur (Çandarlıoğlu 1977: 29). Çora, rüyanın tehlikeyi haber vermesiyle köyüne 

geri döner ve ailesini kurtarır. 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Bildirilen 

Tehlike 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın Sonucu 

Çora 

Batır 

Destanı 

Çora Batır Ailesinin esir 

alınması 

Esaret ____ Çora, köyüne döner 

ve ailesini kurtarır 
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2.2.3.19. ġan Kızı (Tatar) 

 ġan Kızı destanı, Tatar Türklerinin önemli destanlarındandır. Destan 

kahramanı At (Audan Dulo), ġan-Alban RıĢtav‘ın kızı Boz-bi‘yi sevmektedir. Alp 

Albastı Boz-bi‘yi yer altı dünyasına kaçırmıĢtır. Audan Dulo Boz-bi‘yi ararken 

Arbuga ve Tat-Iran ile tanıĢır ve onlarla dost olur. Arbuga‘nın eĢi Tanbit de Alp 

Ajdaha tarafından kaçırıldığı için üçü birlikte Tanbit ile Boz-bi‘yi kurtarmaya karar 

verirler ve birlikte savaĢa girerler. Üç kahraman, Alp Ajdaha ve Alp Albastı‘yı 

öldürdükten sonra Ġtil nehrinin kıyısına yerleĢerek burada Bulgar Devletini 

kurmuĢlardır. (Aydoğdu 2006: 262-263) 

  

 i) Rüya Öncesi 

 Destanda, bir gün Avdan,  ġan Kızı ararken uykuya dalmıĢ. 

 

 ii) Rüya 

 

  ―Rüyasında Şan Kızı(Boz-bi)‘nı hamamda yıkanırken görmüş. Çıplak vücuduna 

hayran kalmış. Avdan, dayanamamış ve rüyasında onu şefkatle çağırmış. Kız onu duyar 

gibi çıplaklığını örtmüş. Birden Avdan korkunç dev bir kadın fare kılığında hamama 

girip Boz-bi‘yi yakalamış ve kızın vücudunu kendi pislikleriyle yağlamış. Babası kızın 

bu çirkin ve pasaklı görünüşünden dolayı onu kovmuş. Kız evden ıstırap içinde 

ayrılırken dev fare kızı yakalamış ve yeraltına sürüklemiş.‖ (Mikail BaĢtu 1991: 223–

226) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Bu rüyadan sonra Avdan korkunç Ģekilde haykırmıĢ ve anında uyanmıĢ. 

Rüyada yer altında yaĢayan bir fare ve pisliği vardır. ġan Kız (Boz-bi)‘ı Alp Albastı 

yerin altına kaçırmıĢtır. Sevdiği kızın tehlikede olduğunu anlayan Avdan onu hemen 

bulmak için aramalarını hızlandırır. 
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Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Bildirilen 

Tehlike 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın Sonucu 

ġan Kız 

Destanı 

Avdan ġan Kız‘ın yer 

altına 

kaçırılması 

Kızın kaçırılıĢı Fare Avdan, yer altına 

kaçırılan kızı 

bulmaya çalıĢır. 

 

 2.2.3.20. Köroğlu Destanı (Özbek Rivayeti) 

 Destanlarda kahramanın doğumunu, bazen düĢmanları rüyalarında görür. Bu 

rüyalar kahramanın halkı için bir müjde iken, düĢmanları için bir tehlikenin 

habercisidir. Bu rüyaları genellikle düĢman ülkelerin hükümdarları görür. Doğacağı 

rüyada önceden haber verilen çocuk, büyüyünce hükümdarı mağlup ederek 

saltanatına son verir. 

  

 i) Rüya Öncesi 

 Köroğlu destanının Özbek varyantında, Köroğlu‘nun doğumunun düĢman 

ülkenin padiĢahı rüyasında görür. Zangar ülkesinin padiĢahı ġahdarhan, bir gün 

Türkmen Yovmutlara baskın yapıp, onların hükümdarı Cığalı Beğ‘in kızı Bibi Hilal‘i 

kaçırıp ülkesine getirir. Burada Bibi Hilal, daha önce esir edilmiĢ Türkmen 

RövĢen‘le evlenir. ġahdarhan bir gün bir rüya görür.  

 

 ii) Rüya 

   

 ―Yovmut‘tan gelen kurttan bir çocuğun doğacağını ve bu çocuğun ilerde kendi 

ülkesine şah olacağını görür.‖ (Bayat 2009: 59)  

 

 ġahdarhan, rüyasını Ģöyle anlatır; 

 

 ―Vezirlerim bugün uyurken düş gördüm, 

 Ben düşümde çok kabahat iş gördüm, 

 Ya bilmiyorum kendi alnının yazısı, 

 Yavmit elden geldi iki böri, 

 Gelen böri kurandazlar kimdi? 
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 İki böri dağda iki aslan kovdu 

 Aslan çocuklar koyunu aralayıp kaldı, 

 Koyunumun ölüsünü her tarafa attı, 

 Tütünüm burnumdan çıkıp gitti, 

 Bu düşümün tabiri nedir? 

 Tepemden bir leğen altınım saçıldı, 

 Ağzımdan bir talpir kuşum uçtu, 

 İmaretimin hepsi yer bir oldu, 

 Bir ay elimde peyda oldu, 

 Şulesi âlemi aydınlattı,  

 Kurandazlar, söyleyin tabiri nedir? 

 Bir çınar elimden göğerip gitti, 

 Birden dalı göğe yetti, 

 Kuray kuray gölgeleyen kimdi?‖ ( Karadavut 1996: 128) 

 

 ġahdarhan rüyasında iki kurdun etrafı dağıttıklarını, tütününün burnundan 

çıkıp gittiğini, tepesinden bir leğen altının saçıldığını, talpir kuĢunun ağzından uçup 

gittiğini, imaretlerinin yıkıldığını, ıĢığı âlemi aydınlatan bir ayın elinde doğduğunu, 

elinden yeĢeren bir çınar ağacının dallarının göğe ulaĢtığını anlatır.  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Bu rüyayı yoran kurandazi, Yavmit‘ten gelen RavĢanbek ile Gacdembek‘in 

buralarda sevdalanacağını, halkının gönlünün karalar bağlayacağını, rüyasında dağda 

koyunlarını öldürürken gördüğü iki börinin, bu iki genç olduğunu söyler ( Karadavut 

1996: 129).  

 Türk türeyiĢ destanlarında ve efsanelerinde kurdun çok önemli bir rolü vardır. 

Türk kavimlerinden Hunlarda, Çiğillerde, Yağmalarda, Göktürklerde, Karluklarda 

bozkurt ecdat olarak kabul görür. Oğuz ve Kıpçaklarda bozkurt kurtarıcıdır (Bayat 

2009: 59).  Oğuzlar ―kurt‖ kelimesini; diğer Türkler ise ―böri‖ kelimesini 

kullanmıĢlardır. Kurt, Göktürklerin tuğlarında ve bayraklarında sembol olarak yer 

alır. Ortaasya Türk halk edebiyatlarında kurt, çoğu zaman erkek olarak kabul edilmiĢ 

ve kahramanlar ya kurt donuna girmiĢ ya da kurdun özellikleriyle tasvir edilmiĢlerdir 

(Ögel 1995: 114). Oğuz Kağan‘ın fiziki özellikleri anlatılırken bileğinin ―kurdun 
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bileği‖ olduğundan bahsedilir. ―Göktürk dairesinin ikinci derecedeki 

menkıbelerinden olan Köroğlu destanında‖ da bu kurt motifine rastlanır (Köprülü 

2003: 83). Köroğlu‘nun birçok varyantında Köroğlu tasvir edilirken belinin ―kurt 

beli‖ olduğundan söz edilir. Birçok destanımızda kahraman gücü, kuvveti, çevikliği 

bakımından kurda benzetilir. ġahdarhan‘ın gördüğü rüyada da RavĢanbek ve 

Gacdembek bu özellikleriyle kurtla sembolize edilmiĢlerdir.   

 ġahdarhan‘ın rüyasında RavĢanbek‘in çocuğunun ileride Ģah olacağı Türk 

kültüründeki bazı simgelerle pekiĢtirilmiĢtir. Rüyayı iki bölüme ayıracak olursak; 

birinci bölümde ġahdarhan‘ın egemenliğinin sona ereceğine bazı simgelerle iĢaret 

edilir. Tütünün burundan çıkıp gitmesi, tepesinden bir leğen altının dökülmesi, talih 

kuĢunun ağızdan uçup gitmesi, imaretlerinin tümünün yıkılması egemenliğin sona 

ereceğinin ve hatta ölümün (KuĢun ağızdan çıkması ruhun uçup gitmesi olarak kabul 

edilir) habercisidir. Ġkinci bölümde ise RavĢanbek‘in çocuğunun Ģah olacağı ve 

topraklarını geniĢleteceği bazı simgelerle pekiĢtirilir. Gücü temsil eden ayın kendi 

elinden çıkıp âlemi aydınlatacak kadar güçlü bir ıĢığa dönüĢmesi, yine kendi elinde 

yeĢeren çınar ağacının âlemi tutacak kadar dallanıp budaklanması RavĢanbek‘in 

çocuğunun ileride Ģah olup baĢarıdan baĢarıya koĢacağının habercisidir. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören 

Ve 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Bildirilen 

Tehlike 

Rüyadaki Simgeler 

 

Rüyanın 

Sonucu 

Köroğlu 

Destanı 

ġahdar 

Han 

____  Tahtı 

kaybedeceği 

Etrafı dağıtan kurtlar, 

tepesinden altın saçılması, 

ağızdan kuĢ uçması, 

imaretlerin yıkılması / ıĢığı 

âlemi aydınlatan ay, dalları 

göğe ulaĢan çınar 

Eba Müslim 

doğar. 

 

 2.2.3.21. Çın Tömür Batur Destanı (Uygur) 

 Uygurların Çın Tömür Batur destanı en önemli destanlardandır. Erkek kardeĢi 

Çın Tömür Batur ile beraber büyüyen Mahtumsula, bir rüya görür. Rüyasında; 
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 ii) Rüya 

 

 ―Kardeşi ava çıkıp birçok geyik ve maralları yakalamış. Geyik ve maralların başlarını 

kesip atına asarak dönüyormuş. Etlerini şişe geçirip kebap yapıyormuş.‖ (Ġnayet 2004: 

158).   

 

 iii) Rüya Sonrası 

 KardeĢi rüyayı dinlemiĢ ve bir tehlike olduğunu fark etmiĢ. Ava gideceğini 

söylemiĢ. Mahtumsula‘ya; dönene kadar baĢlarını taramamalarını, su kenarlarına 

varmamalarını, köpeklerine ―hoĢt‖ dememelerini, kediye pist dememelerini, 

ateĢlerini söndürmemelerini, dama çıkmamalarını, ateĢ sönerse eğer ateĢ 

istememelerini öğütleyerek ava gitmiĢ. Fakat Mahtumsula yapma denilen her Ģeyi 

yapmıĢ ve Yedi BaĢlı Yalmavuza‘a esir olmuĢ (Ġnayet 2004: 158). Rüyada, etleri ĢiĢe 

geçirmek, daha önce belirtildiği gibi bir tehlikenin iĢaretidir. Rüyadaki tehlikenin 

farkına varan Çın Tömür Batur‘un sözünü dinlemeyen Mahtumsula esir düĢer. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı 

Gören 

Ve Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Bildirilen 

Tehlike 

Rüyadaki 

Simgeler 

 

Rüyanın Sonucu 

Çın Tömür 

Batur 

Mahtumsula 

/ 

Kahramanın 

kız kardeĢi 

____ Kaçırılma 

tehlikesi 

Etleri ĢiĢe geçirmek Mahtumsula kaçırılır. 

 

 2.2.3.22. Seyit Noçi Destanı (Uygur) 

 Seyit Noçi destanı geçen yüzyılda oluĢmuĢ Uygur destanlarındandır. Destan 

Doğu Türkistan‘ın KaĢgar bölgesinde yaĢayan Seyit adında bir yiğidin maceraları 

anlatılır. Seyit, doğar doğmaz vücuduyla herkesin dikkatini çeker. On beĢ yaĢında bir 

ekmek fırınında çalıĢmaya baĢlar. Hamur yoğura yoğura vücudu iyice geliĢir. 

Gelayhuyun KaĢgar Ģubesine katılır. TeĢkilat basılınca Seyit, KaĢgar‘ı terk eder. 

Aksu, Kuçar, Ġli ve Üçturfan‘a gider. Burada yoksulların yanında yer alarak rüĢvetçi, 

zalim ve zenginlere karĢı savaĢır. ġikâyet üzerine vali, art niyetle onu sarayına alır ve 

kadın, Ģarap ve kumarla kandırır (Ġnayet 2005: 219-220). 
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 i) Rüya Öncesi 

 Bir gün annesini rüyasında görünce, ona hizmet etmek için validen izin alarak 

KaĢgar‘a döner. Vali,  idam mektubunu vererek onu yollar. Vali‘nin bu 

ihanetiüzerine bir rüya görür.  

 

 ii) Rüya 

 Annesini görmeye giden Seyit Noçi yolda uyuyakalır.  

 

 ―Rüyasında, anayolda giderken kara bir köpekle karşılaşır.‖ (Ġnayet 2004: 60) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Yolda kendi ölüm fermanı olan mektubu açmaz. KaĢgar‘a varınca 

tutuklanarak idam edilir (Ġnayet 2005: 219-220). Rüyasında gördüğü ―Kara köpek‖ 

bir tehlikeye iĢarettir. Tehlikeye aldırıĢ etmez ve annesini görmeye karar verir. 

Rüyada bildirilen tehlike gerçekleĢir ve idam edilir. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı 

Gören 

Ve Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Bildirilen 

Tehlike 

Rüyadaki 

Simgeler 

 

Rüyanın Sonucu 

Seyit Noçi Seyit Noçi Valinin 

ihaneti 

Ġhanet ve idam 

tehlikesi 

Kara bir köpek Seyit Noçi idam 

edilir. 

 

 2.2.3.23. Boktu KiriĢ-Bora ġeeley Destanı (Tıva) 

  Tıva Türklerinin destanlarındandır. Kız ve erkek iki kardeĢin maceraları ve 

Boktu KiriĢ‘in kahramanlıkları anlatılır. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Destanda, kız kardeĢi Bora ġeeley‘i öldüren tepegözü (Amırga-Kora-Moos) 

öldürmeyi baĢaran Boktu KiriĢ, daha sonra kardeĢini çeĢitli ilaçlarla diriltir. DönüĢ 

yolunda Bora ġeeley bir rüya görür. 
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 ii) Rüya 

 

 ―Bora Şeeley, gördüğü bir rüya üzerine ağabeyi Boktu-Kiriş‘e her ne olursa olsun 

çadırdan çıkmamasını, aksi takdirde öleceğini söyler.‖ (Ergun, Aça 2004: 101). 

   

 iii) Rüya Sonrası 

  Birkaç gün çadırda kalan Boktu-KiriĢ dıĢarı çıkar, atından düĢüp ölür. Kız 

kardeĢinin gördüğü rüyadan sonraki uyarısını dikkate almayan Boktu KiriĢ bunu 

canıyla öder. 

  

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı 

Gören 

Ve Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Bildirilen 

Tehlike 

Rüyadaki 

Simgeler 

 

Rüyanın Sonucu 

Boktu 

KiriĢ-Bora 

ġeeley 

Destanı 

Bora ġeeley 

/ 

Kahramanın 

Kız KardeĢi 

____ Ölüm 

tehlikesi 

____ Boktu-KiriĢ ölür 

 

 2.2.3.24. Kangıvay Mergen Destanı (Tıva) 

 Tıva Türklerine ait destan Kangıvay Mergen‘in kahramanlıklarını anlatır. 

Kangıvay Mergen, kendi ülkesini istilaya gelen düĢmanlara karĢı büyük bir mücadele 

içerisine girer. Destanın konusu savaĢ, macera aĢk ve ihanet temalarıyla Ģekillenir 

(Karagöz 2009: 288). 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Salur Kazan‘da olduğu gibi kahramanın yurdunun, kahraman ülkesinden 

uzaktayken yağmalanması ve bunun rüyada haber verilmesi, Kangıvay-Mergen 

destanında da görülür. Kangıvay-Mergen, Küçü-Han ile savaĢarak onu mağlup eder. 

Daha sonra sefere çıkar. Kangıvay Mergen‘in karısı Karan-Çüzün ona ihanet ederek 

Küçü-Han ile birlik yapar.  
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 ii) Rüya 

 

 ―Kız kardeşi Torgun-Çüzün, ağabeyinin bir savaşta yendiği Küçü-Han‘ın, tekrar güç 

toplayıp ağabeyini, yengesi Karan-Çüzün ile bir olarak öldürdüğünü ve yurtlarını talan 

ettiğini gördüğü rüyada anlar.‖ (Arıkoğlu, Borbaanay 2007: 31)  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Kangıvay Mergen, kız kardeĢinin rüyasında gördüğü gibi eĢinin ihanetine 

uğrayarak ölür. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı 

Gören 

Ve Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Bildirilen 

Tehlike 

Rüyadaki 

Simgeler 

 

Rüyanın Sonucu 

Kangıvay 

Mergen 

Destanı 

Kangıvay / 

Kahramanın 

Kız KardeĢi 

Yengesin

in ihaneti 

Ölüm 

tehlikesi 

____ Kangıvay Mergen 

ölür 

  

 2.2.3.25. Olonho Destanı (Yakut) 

 Olonho, Saha Türklerinin kahramanlık destanı ve sözlü halk edebiyatının en 

önemli ürünlerindendir. Olonho, iyi ile kötünün; güzel ile çirkinin mücadelesinin 

anlatıldığı destanlardır. Bu destanların en önemlisi Er Sogotoh destanıdır. Er 

Sogotoh, Yakutlar tarafından ata olarak kabul edilir. YaratılıĢ destanlarındandır. Er 

Sogotoh destanı dünyanın yaratılmasıyla baĢlar. Er Sogotoh‘un doğumu, kötü 

ruhlarla mücadelesi onları yenmesi anlatılmaktadır.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Destanın kahramanı Er-Sogotoh‘un akrabası Horahhan-Togo‘nun birlikte 

yaĢadığı yaĢlı kadınlardan biri bir düĢ görür.  

 

 ii) Rüya 

 

―Bu düşünde bir belanın yaklaştığını, korunmaları gerektiğini söyler.‖ (Çobanoğlu 

2003a: 184). 
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 iii) Rüya Sonrası 

 O gece gök gürültüsünü andıran ürkütücü bir ses duyulur ve yer sarsılır. 

Hepsi korkuyla yerlerinde kalırken yaĢlı kadın dıĢarı çıkar. ġeytanla insan arasında 

ve adı Ülker-Etin oğlu Buur-Dahsın olan sürekli adam öldüren Ģeyi görür. Daha 

sonra Er-Sogotoh yetiĢir ve onları bu beladan kurtarır (Çobanoğlu 2003a: 184). YaĢlı 

kadının rüyası, halk için bir uyarı niteliğindedir.  

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı 

Gören 

Ve Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Bildirilen 

Tehlike 

Rüyadaki 

Simgeler 

 

Rüyanın Sonucu 

Olonho 

Destanı 

YaĢlı bir 

kadın 

____ Yaratık ____ Halkı, Ģeytan ile 

insan arasındaki 

yaratıktan Er-

Sogotoh kurtarır.  

 

 AĢağıdaki tabloda bir tehlikenin haber verildiği destanların kesitleri bir arada 

verilmiĢtir. 
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Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın 

Sonucu 

Dede 

Korkut 

Salur Kazan / 

Han 

ġökli Melik‘in, 

Salur Kazan‘ın 

ailesini esir 

alması ve 

sürüsüne 

saldırması  

Ailesinin 

saldırıya 

uğradığı 

tehlikeyi 

haber 

vermek 

Ölen Ģahin, 

yıldırımlar, kara 

bulutlar, kuduz 

kurtlar, bilekten 

on parmağın 

kanda olması 

 Salur Kazan, 

rüyadaki 

uyarıyı dikkate 

alarak avdan 

geri döner 

Eba 

Müslimn

ame 

Eba Müslim DüĢmanların 

saldırmak üzere 

olması  

DüĢman 

saldırısını 

haber 

vermek 

____  Eba Müslim 

uyanarak önlem 

alır 

DaniĢme

ntname 

Melik Gazi Melik‘in 

zehirlenecek 

olması 

Depremi 

haber 

vermek 

____ Melik Gazi, 

Ģehri terk 

ettikten sonra 

deprem olur 

DaniĢme

ntname 

Melik Gazi Kavmin helak 

edilecek olması  

Sel 

tehlikesini 

haber 

vermek 

____ Melik Gazi ve 

adamları 

dağlara çıkar, 

halk helâk olur 

Köroğlu 

Destanı 

Köroğlu Ayvaz‘ın esir 

düĢmesi 

Ayvaz‘ın 

tehlikede 

olduğunu 

haber 

vermek 

____  Köroğlu, 

rüyadan sonra 

Ayvaz‘ı 

kurtarmaya 

gider 

Manas 

Destanı 

Kanıkey / 

Manas‘ın Karısı 

Manas‘ın kırk 

yiğidiyle savaĢta 

olması 

Almambet‘i

n öleceğini 

ve Manas‘ın 

yaralanacağı

nı haber 

vermek 

Suyun altındaki 

boğa, devrilen 

çınar, ayakları 

kırılan at, 

kuzgun 

Haber verilen 

tehlike gerçek 

çıkar, 

Almambet ölür, 

Manas 

yaralanır. 

Manas 

Destanı 

Kanıkey / 

Semetey‘in 

annesi 

Semetey‘in 

sefer 

hazırlığında 

olması 

Semetey‘in 

öleceğini 

haber 

vermek 

Terkiye 

bağlanmıĢ baĢ, 

yangın, meleyen 

teke, devrilen 

çınar ağacı, 

baĢtan uçan 

talih kuĢu 

Semetey, bu 

seferde ölür. 

Manas 

Destanı 

Semetey Sefer 

hazırlığında 

olması 

Ölüm 

tehlikesine 

karĢı 

uyarmak 

Kavağın 

dibinden 

sallanması, 

denizin dibinden 

çalkalanması, 

ölülerin ve 

dirilerin 

ruhlarının ata 

binmesi 

Semetey, bu 

seferde ölür. 

Manas 

Destanı 

Ay-Çürök / 

Semetey‘in 

karısı 

Semetey‘in 

Sefer 

hazırlığında 

olması 

Ölüm 

tehlikesine 

karĢı 

uyarmak 

Denizin 

ortasındaki 

kavak, istenen 

bir kurban, sel 

Semetey, bu 

seferde ölür. 

Er-Kosay 

Destanı 

Er-Kosay Babasının 

seferde olması 

Mağlubiyeti 

haber verme 

____ Ordu periĢan 

hâlde geri döner 
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Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın Sonucu 

KococaĢ 

Destanı 

KococaĢ Sur-Eçki adlı 

keçiyle giriĢtiği 

mücadele 

Ölüm 

tehlikesine 

karĢı uyarmak 

Eline silah 

almak, keçi 

sürüsünü 

öldürmek 

KococaĢ Sur-Eçki 

ile mücadeleyi 

kaybederek ölür. 

KococaĢ 

Destanı 

Sur-Eçki 

adlı keçi 

KococaĢ‘ın onu 

avlamaya 

çalıĢması 

Oğlaklarının 

tehlikede 

olduğunu 

haber vermek 

Öldürülen 

oğlaklar 

 Sur-Eçki 

önlemlerini aldığı 

için KococaĢ‘ı 

öldürür 

KococaĢ 

Destanı 

Karıpbay/ 

KococaĢ‘ın 

babası 

KococaĢ‘ın 

kayada mahsur 

kalması 

Oğlunun zor 

durumda 

olduğunu habr 

vermek 

____ KococaĢ‘a yardıma 

gider. 

Akhak 

Kola 

Destanı 

Akhak 

Kola adlı 

at 

Onu arayan 

sahibinin 

bulmak üzere 

olması 

Sahibin 

yaklaĢtığını 

haber vermek 

KayıĢ gibi bir 

ĢiĢ, ot 

 Sahibi onları 

bulur. 

Er Sayın 

Destanı 

Aybike / 

Er Sayın‘ın 

karısı 

Er Sayın‘ın 

seferde olması 

Ölüm 

tehlikesini 

haber vermek 

DağılmıĢ kara 

saç, ayrılmıĢ 

tırnak, kana 

bulanmıĢ bilek 

Er Sayın ölür 

Dotan 

Batır 

Destanı 

Künikey 

Kız/ 

DüĢmanın 

kızı 

Dotan Batır‘ın, 

ülkesine gelmesi 

Tehlikeyi 

haber vermek 

____ Dotan Batır, 

Künikey‘in 

ülkesine gelir 

Köroğlu ġağdat 

Han / 

KızılbaĢ 

Hanı 

RavĢanbek‘i esir 

alması 

Tahtını 

kaybedeceğini 

haber vermek 

Fırtına, sis, tacın 

baĢtan uçması, 

tahttan düĢmek 

ġağdat Han, tahtını 

kaybeder 

Köroğlu Deli 

Mihter / 

Köroğlu‘n

un arkadaĢı 

Köroğlu‘nun zor 

durumda olması 

Tehlikeyi 

haber vermek 

Atıyla kan 

deryasında 

yüzmek 

Köroğlu‘na 

yardıma gider 

Bekmırz

a Ġle 

Kaysın 

Bekmırza Önceden 

görülen 

rüyadaki uyarıyı 

dikkate 

almamak 

Saldırı 

haberini 

vermek 

KesilmiĢ iki 

ağaç gövdesi 

Bekmırza ile 

Kaysın saldırıya 

uğrar 

Biynöger 

Destanı 

Biynöger Ağabeyi için 

seyahate 

çıkması 

Ölüm 

tehlikesini 

haber vermek 

Kılıcını bilemek Biynöger, diĢi 

geyiğin oyunuyla 

hayatını kaybeder. 

Kırk Kız 

Destanı 

Altınay Kulımsay‘ın 

yaptığı planlar 

Ayrılık 

tehlikesini 

haber vermek 

Çıyan Rüyadaki tehlike 

gerçekleĢir. 

KardeĢlerin arası 

açılır 

Çora 

Batır 

Destanı 

Çora Batır Ailesinin esir 

alınması 

Esareti haber 

vermek 

____ Çora, köyüne döner 

ve ailesini kurtarır 

ġan Kız 

Destanı 

Avdan ġan Kız‘ın yer 

altına 

kaçırılması 

Kızın 

kaçırılıĢını 

haber vermek 

Fare  yer altına kaçırılan 

kızı bulmaya 

çalıĢır. 

 



283 

 

  

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören 

Ve 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyanın ĠĢlevi Rüyadaki Simgeler 

 

Rüyanın 

Sonucu 

Köroğlu 

Destanı 

ġahdar 

Han 

____  ġahdarhan‘a 

tahtı 

kaybedeceğini 

bildirmek 

Etrafı dağıtan kurtlar, 

tepesinden altın 

saçılması, ağızdan kuĢ 

uçması, imaretlerin 

yıkılması / ıĢığı âlemi 

aydınlatan ay, dalları 

göğe ulaĢan çınar 

Eba Müslim 

doğar. 

Seyit Noçi Seyit Noçi Valinin 

ihaneti 

Ġhaneti ve idam 

tehlikesini haber 

vermek 

Kara bir köpek Seyit Noçi 

idam edilir. 

Boktu KiriĢ-

Bora ġeeley 

Destanı 

Bora 

ġeeley / 

Kahramanı

n Kız 

KardeĢi 

____ Ölüm tehlikesini 

haber vermek 

____ Boktu-KiriĢ 

ölür 

Kangıvay 

Mergen 

Destanı 

Kangıvay / 

Kahramanı

n Kız 

KardeĢi 

Yengesin

in ihaneti 

Ölüm tehlikesini 

haber vermek 

____ Kangıvay 

Mergen ölür 

Olonho 

Destanı 

YaĢlı bir 

kadın 

____ Yaratığı haber 

vermek 

____ Halkı,  Er 

Sogotoh 

kurtarır.  

Çın Tömür 

Batur 

Destanı 

Mahtumsul

a / 

Kahramanı

n kız 

kardeĢi 

____ Kaçırılma 

tehlikesini haber 

vermek 

Etleri ĢiĢe geçirmek Mahtumsula 

kaçırılır. 

Köroğlu 

Destanı 

Ġsa Balı / 

Köroğlu‘n

un arkadaĢı 

Köroğlu‘

nun esir 

düĢmesi 

Köroğlu‘nun 

tehlikede 

olduğunu haber 

vermek 

____  Ġsa Balı, 

rüyadan 

sonra 

Köroğlu‘nu 

kurtarmaya 

gider 

Kurmanbek 

Destanı 

Kurmanbe

k 

Kalmukl

ara 

saldırma  

Ölüm 

tehlikesine karĢı 

uyarmak 

Yüreğin hasta ve kan 

içinde olması 

Kurmanbek 

bu savaĢta 

ölür. 

      

Tablo 10: Türk Destanlarında Tehlikeleri Bildiren Rüyaların Kesitleri 

 Tehlikeyi bildiren rüyaları kahramanın kendisi veya çevresindeki kiĢiler 

görür. Kahramanın eĢi, ablası, ağabeyi veya dostu da kahramanın tehlikede olduğunu 

rüya aracılığıyla öğrenebilirler. AĢağıdaki tablo bunun dağılımını vermektedir.  
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TEHLĠKEYĠ BĠLDĠREN RÜYALARI GÖRENLER 

 

Destanın Adı / Tehlike 

KAHRAMANIN 

Kendisi Karısı Annesi 

/Babası 

Kız 

KardeĢi 

Dostu 

Dede Korkut / Salur Kazan / Evinin 

Yağmalanması 

●     

Eba Müslimname / DüĢman Saldırısı ●     

DaniĢmentname / Deprem Felaketi ●     

DaniĢmentname / Sel Felaketi ●     

Köroğlu Destanı / ArkadaĢının Esir DüĢmesi ●     

Köroğlu Destanı / Köroğlu‘nun esir düĢmesi     ● 

Manas Destanı / Manas/ Almambet‘in ölümü, 

kendisinin yaralanması 

 ●    

Manas Destanı / Semetey / Semetey‘in ölümü   ●   

Manas Destanı / Semetey / Semetey‘in ölümü ●     

Manas Destanı / Semetey / Semetey‘in ölümü  ●    

Kurmanbek Destanı / Kurmanbek‘in ölümü ●     

KococaĢ Destanı / KococaĢ‘ın ölümü ●     

KococaĢ Destanı / Sur-Eçki (Keçi) / 

Oğlaklarının tehlikede olması 

●     

KococaĢ Destanı / KococaĢ‘ın tutsak olması   ●   

Kırk Kız Destanı / KardeĢlerin ayrılığı    ●  

Çora Batır Destanı / Ailesinin esir olması ●     

ġan Kız Destanı / Sevgilinin kaçırılması ●     
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TEHLĠKEYĠ BĠLDĠREN RÜYALARI GÖRENLER 

 

Destanın Adı / Tehlike 

KAHRAMANIN 

Kendisi Karısı Annesi Kız 

KardeĢi 

Dostu 

Çın Tömür Batur Destanı / Kız kardeĢin 

kaçırılması 

   ●  

Köroğlu Destanı / ġahdarhan / Tahtını 

kaybetme 

●     

Seyit Noçi / Valinin ihaneti ve idam ●     

Boktu KiriĢ-Bora ġeeley/ Boktu KiriĢ-Bora 

ġeeley‘in ölümü 

   ●  

Kangıvay Mergen Destanı / Kangıvay 

Mergen‘in ölümü 

   ●  

Olonho Destanı / YaĢlı Kadın / Yaratığı haber 

vermek 

●     

Biynöger Destanı / Biynöger‘in ölümü ●     

Akhak Kola Destanı (At) / Onu arayan 

sahibinin yaklaĢması 

●     

Er Sayın Destanı / Er Sayın‘ın ölümü  ●    

Dotan Batır Destanı / Künikey (ġahın Kızı) 

/Dotan Batır‘ın saldırısı 

●     

Er-Kosay / Mağlubiyet ●     

Köroğlu / ġağdat Han / Tahtını kaybetme ●     

Köroğlu / Köroğlu‘nun zor durumda olma     ● 

Bekmırza Ġle Kaysın / Saldırıya uğrama ●     
Tablo 11: Türk Destanlarında Tehlikeleri Bildiren Rüyaları Görenler 

 

  Yukarıdaki tabloya göre, destanlarda tehlikeleri rüya aracılığıyla öğrenenlerin 

oranları aĢağıdaki grafikte bir arada verilmiĢtir.   
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              Grafik 46: Türk Destanlarında Tehlikeyi Bildiren Rüyaları Görenler 

 

 Otuz bir rüyanın yirmisinde (%65) tehlikeyi kahramanlar görür. Dört (%13) 

destanda rüyayı kahramanların kız kardeĢleri görür. Ġki destanda kahramanlar, kız 

kardeĢlerinin rüyalarındaki tehlike uyarılarını dikkate almadıkları için hayatlarını 

kaybederler. Bir destanda kız kardeĢin rüyadaki uyarıları dikkate alınmayınca, kız 

kaçırılır.  

 Üç (%10) destanda tehlikeleri bildiren rüyaları kahramanın karısı görür. Bu 

üç destanda da kahramanlar hayatlarını kaybetmektedir. Yine iki (%6) destanda 

kahramanın öleceğini, kahramanın annesi veya babası görür. Bir destanda ise 

kahraman zor durumda olduğu için arkadaĢı rüya görmektedir. Kahramanın tehlikede 

olduğunu iki (%6) destanda kahramanın dostları görür ve yardıma giderler. 

 AĢağıdaki grafikte rüya yoluyla bildirilen tehlikeler ve bu tehlikelerin oranı 

verilmiĢtir. 

20; 65% 
4; 13% 

3; 10% 

2; 6% 

2; 6% 

Kahraman

Kahramanın

KızkardeĢi

Kahramanın Karısı

Kahramanın

Annesi/Babası

Kahramanın Dostu
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                             Grafik 47: Türk Destanlarında Rüyada Bildirilen Tehlikeler 

 

 Otuz bir rüyada en çok bildirilen tehlike kahramanın ölümüdür. On (%32) 

destanda, kahramanın kendisi veya ailesi, kahramanın öleceğini bildirilen rüyalar 

görürler. Bu destanların tümünde rüyada açık bir uyarı olsa da, kahraman bu uyarıları 

dikkate almaz ve savaĢına devam eder. On destanda da bildirilen tehlike gerçekleĢir 

ve kahraman hayatını kaybeder.  

 Kahramanın sevgilisinin, kız kardeĢinin, oğlunun, arkadaĢının kaçırılması 

veya tutsak olması altı (%19) destanda rüyada bildirilen tehlikelerdir. Kahraman bu 

rüyalardan sonra ailesini kurtaramaya gider.  

 Dört (%13) destanda kahramana bir düĢman saldırısının olacağı rüyada 

bildirilir. Dört destanda ise kahramana rüyasında, zor durumda kalacağının haberi 

verilir. Ġki (%7) destanda kahramana bir doğal afet olacağı bildirilerek Ģehirden 

uzaklaĢması söylenir. Ġki destanda ise düĢman olan kahramana, tahtını kaybedeceği 

rüyada bildirilir. Birer (%3) destanda kahramana kardeĢiyle ayrılığın, ihanetin ve 

mağlubiyetin haberi rüyada verilir. 

 Destanlarda bildirilen tehlikeler, tehlikenin zamanına göre iki gruba 

ayrılabilir. Bazı rüyalar, oluĢmuĢ bir tehlikeyi haber verir. Örneğin Manas‘ın karısı 

Kanıkey, Manas yaralandıktan ve Almambet öldükten sonra rüya görerek durumdan 

haberdar olur. Diğer gruptaki rüyalar gerçekleĢecek tehlikeleri haber verirler. Yine 

Kanıkey, gördüğü bir rüyada oğlu Semetey‘in çıkacağı seferden dönemeyeceğini, 

öleceğini öğrenir. Bu tür rüyalardan sonra kahramanın sefere çıkması, savaĢa gitmesi 

10; 32% 

6; 19% 4; 13% 

4; 13% 

2; 7% 

2; 7% 

1; 3% 
1; 3% 1; 3% 

Rüyada Bildirilen Tehlike 

Kahramanın Ölümü

Kaçırılma, Esaret

DüĢman Saldırısı

Zor Durumda Kalma

Tahtı kaybetme

Doğal Afet

Ayrılık

Ġhanet

Mağlubiyet
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engellenmeye çalıĢılır.  

 Rüyalar aynı anda hem destan kahramanına hem de karĢısındakine tehlikeyi 

bildirebilir. Kırgızların KococaĢ destanında KococaĢ, gördüğü rüyada birçok oğlağı 

avladığını görür. Rüyanın sonunda öleceğini öğrenir. Aynı anda Sur-Eçki keçi de bir 

rüya görür. Rüyasında KococaĢ‘ın oğlaklarını avladığını görür ve rüyadan hemen 

sonra önlemlerini alır. Ġkisinin de rüyası gerçek çıkar. Sur-Eçki‘nin oğlaklarını 

avlayan KococaĢ, Sur-Eçki‘nin saldırısıyla ölür. 

 Destanlarda tehlikenin haber verilmesiyle beraber, bazen bu tehlikelerin 

üstesinden nasıl gelineceği de rüyada gösterilir.  

 AĢağıdaki tabloda tehlikeyi bildirmek için kullanılan simgeler bir arada 

verilmiĢtir. 
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RÜYALARDA TEHLĠKEYĠ HABER VEREN SĠMGELER 

Destanın 

Adı / 

Rüyayı 

Gören 

Kahram

an 

Vücut unsurları Hayvanlar Bitkiler Doğal Afetler Sila

h  

Tahta

n DüĢ 

Tacı

n uç. 

ġi

Ģ 

Ka

n 

Kar

a 

Saç 

Bilekte

n 

Çıkan 

BeĢ 

Parma

k ve 

Kan 

Kan

lı 

BaĢ 

A

t 

ġahini

n 

Ölüm

ü 

Far

e 

Çıya

n 

Kurt/ 

Kara 

Köpe

k 

Kuzgu

n 

Keçi 

vurm

a 

/ 

Teke 

Talih 

KuĢunu

n 

Uçması 

Devrile

n Çınar 

Kavağın 

Sallanma

sı 

Se

l 

Devrile

n Dağ 

Yıldırı

m 

Fırtın

a 

Kara 

Bulutl

ar 

Yangı

n 

Denizi

n Çal. 

    

Dede k. 

Salur 

Kazan  

  ●   ●   ●        ●  ●       

Manas 

/Kanıkey 

   ● ●     ●   ●             

Manas 

/Kanıkey 

          ● ● ●   ●    ●      

Manas / 

Semetey 

             ●       ●     

Manas/ 

Ay-Çürök 

             ● ●           

Kurmanb

ek /Kur. 
●                         

KococaĢ / 

KococaĢ 
          ●           ●    

Akhak K. 

Akhak K. 
                        ● 

Er Sayın   ● ●                       
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         RÜYALARDA TEHLĠKEYĠ HABER VEREN SĠMGELER 

Destanın 

Adı / 

Rüyayı 

Gören 

Kahraman 

Vücut unsurları Hayvanlar Bitkiler Doğal Afetler Sila

h 

Tahta

n DüĢ 

Tacı

n uç. 

ġi

Ģ 

K

a

n 

Kar

a 

Saç 

Bilekte

n 

Çıkan 

BeĢ 

Parma

k ve 

Kan 

Kan

lı 

BaĢ 

A

t 

ġahini

n 

Ölüm

ü 

Far

e 

Çıya

n 

Kurt/ 

Kara 

Köpe

k 

Kuzgu

n 

Keçi 

vurm

a 

/ 

Teke 

Talih 

KuĢunu

n 

Uçması 

Devrile

n Çınar 

Kavağın 

Sallanma

sı 

Se

l 

Devrile

n Dağ 

Yıldırı

m 

Fırtın

a 

Kara 

Bulutl

ar 

Yangı

n 

Denizi

n Çal. 

    

Köroğlu 

/ġağdat H 

                 ●     ● ●  

Köroğlu 

/Mihter 

●    ●                     

Köroğlu / 

ġahdar H. 

        ●   ●              

Kırk Kız / 

Altınay 

       ●                  

ġan Kız / 

Avdan 

      ●                   

Ç.Tömür 

/Mahtums 

                        ● 

Biynöger  

Biynöger 
                     ●    

Seyit Noç         ●                 

DaniĢment.                          
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 Yukarıdaki tabloya göre tehlikeyi iĢaret eden rüyalarda kullanılan simgelerin 

oranı aĢağıdaki grafikte verilmiĢtir. 

 

 

              Grafik 48: Türk Destanlarında Rüyada Bildirilen Tehlikelerin Simgeleri 

 

 Rüyalarda tehlikeler bildirilirken en çok hayvanlar simge olarak kullanılır. 

Hayvanlar on iki (%34) defa tehlikenin bildirilmesi için simge olarak kullanılırlar. 

Rüyada atın ayaklarını kırık görme, keçi avlama, Ģahinin ölümü, talih kuĢunun 

uçması, fareler, çıyanlar, kuduz kurtlar, kara köpekler, kuzgunlar, tekeler tehlikeyi 

bildirmek için kullanılan simgelerdir. 

 Doğal afetle destanlarda yedi (%20) defa tehlikeyi bildirmek için 

kullanılmıĢtır. Denizin çalkalanması, seller, yıldırımlar, devrilen dağlar, fırtınalar, 

kara bulutlar tehlikenin habercisidirler. Vücut unsurlarının kan içinde olması, 

saçların dağınık olması destanlarda altı (%17) defa tehlikeyi haber vermektedir. 

Çınarın devrilmesi ve kavağın sallanması dört (%11) defa kullanılır. Rüyalarda 

silahını ele almak veya kılıcını bilemek iki (%6) tehlikenin habercisi olarak 

kullanılır. ġiĢlere et dizmek iki defa, tahtan düĢmek ve tacını düĢürmek ise birer (%3) 

defa tehlikeyi haber vermek için kullanılır. 

  

3. Rehberlik Eden Rüyalar 

 Destan kahramanları gördükleri rüyalarla birçok zor iĢin üstesinden gelirler. 

Destan kahramanlarına rüyalarında rehberlik edilerek ne yapmaları gerektiği 
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gösterilir. DüĢmanları mağlup etmek, esaretten kurtulmak, olağanüstü özelliklere 

sahip olmak, silahları yapabilmek, tılsımlı durumların üstesinden gelmek, rüyaların 

ve bu rüyalarda görülen kiĢilerin rehberliğiyle mümkün olmaktadır.   

  Destanlarda kahramana rehberlik eden rüyalar kahraman zor durumda 

kaldığında görülür. Danişmentname‘deki bir olayda ise Melik Gazi rüyanın 

rehberliğine ihtiyaç duyar. KarĢılaĢtığı durumdan nasıl kurtulacağını rüya vasıtasıyla 

öğrenmek ister. Mihayil‘in amcası oğlu Tarık, Müslüman olmak için Melik‘in bir 

keramet göstermesini, Sisiyye ırmağındaki suyu dua ile kesmesini ister. Melik bir 

gün müddet ister. O gün ibadet eder. Rüyasında Hz. Peygamber ona bir dua öğretir. 

Sabah bu duayı okuyunca Sisiyye ırmağındaki su kesilir (Demir 2004: 43). Melik 

Gazi ırmağın sularını kesmenin yolunu rüyasında öğrenir. Bu rüyayı görebilmek için 

ibadet eder ve duayla rüya görmeyi ister. Duasına cevap verilir ve Hz. Muhammet‘in 

rüyada öğrettiği dua ile ırmağın sularını keser. 

 Rüyanın zor durumda kalanlara rehberlik edebileceğini bilenler, rüyadan 

medet ummar. Kırgızların Eşimkul Menen Zuura destanında da çocuksuz EĢimkul, 

çocuk sahibi olabilmek için rüyada ne yapması gerektiğini öğrenmek ister, fakat 

rüyayı bir türlü göremez. Bu isteğini bir veliye yalvararak Ģöyle dillendirir; 

 

  ―İhlâsla geceledim, 

  Kabul olmadı dileğim 

  Hiç olmazsa rüyamda  

  Göstermedin ne yapayım‖ (Çelebi 2007: 81). 

 

 Köroğlu destanında, Köroğlu verdiği sözü unutunca rüyasında verdiği söz 

hatırlatılır. ġağdat Handan ailesinin öcünü almak için yurdundan ayrılan ve uzun bir 

zaman dönmeyen Köroğlu, rüyasında annesi yerine koyduğu Külayım‘a verdiği sözü 

hatırlar. Aynı zamanda annesinin ölümü yaklaĢmıĢtır. Ayrılamadan önce, annesine 

en kısa zamanda döneceğine dair söz veren Köroğlu‘na Külayım rüyasında Ģöyle 

seslenir: 

   ―Ertesi gün uyuduğunda  

   Rüyasına girdi annesi 

   Sararıp-dedi- düşünceyle, 
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   Annesinin ölümü yaklaştı, 

   Hasretle yaşlandım 

   Çoğaltıp kaygı, derdimi,  

   Ölmem daha iyi idi‖ ( Ekici 2004: 259). 

  

 Destanlar incelendiğinde kahramana beĢ durumda rüyasında rehberlik edildiği 

görülür. Kahramana düĢmana karĢı galip gelebilmek, zor durumdan kurtulmak, 

olağanüstülük kazanmak, tılsımları çözmek ve silah yapmak için rüyasında yol 

gösterilir. 

   

 3.1. Galibiyet Ġçin Rehberlik Eden Rüyalar 

 Kahramanlara düĢmanlarına karĢı galip gelmeleri için rüyada rehberlik 

edilmesi Türk destanlarında yer alan önemli motiflerdendir. Kahraman, rüyada 

gördüğü kiĢinin yol göstermesiyle en zor görevlerin üstesinden bile kolaylıkla 

gelebilmektedir. Ġslamiyet sonrası destanlarda fetih düĢüncesi yer aldığından, Hz. 

Muhammet, Hz. Ali veya Battal Gazi gibi din uluları kahramana rüyasında bazı 

taktikler vererek veya savaĢta kullanması için savaĢ aletlerini nasıl temin edeceğini 

söyleyerek rehberlik ederler. Kahramanın galibiyeti aynı zamanda, cihat düĢüncesine 

hizmet ettiğinden, düĢtüğü zor durumlarda her zaman kendisine yol gösterilip yardım 

edilir.   

 

 3.1.1. Hz. Ali Cenknameleri 

 Hz. Ali Cenknameleri, 13. yüzyılda Anadolu‘da dönemin düĢüncesi 

doğrultusunda bir takım tarihî gerçekleri aktaran, ideal insan tipini iĢleyerek 

toplumun kahraman, lider ve örnek insan arayıĢına cevap veren ve Türk kültürüne 

devrin aydınlarınca tercüme, adapte ve telif yoluyla kazandırılan destanlardandır 

(Kocatürk 1970: 97). Hz. Ali, Türk-Ġslam tarihi içerisinde, diğer halifelerden ve 

Ġslam büyüklerinden farklı ve özel bir yere sahiptir. Hz. Ali‘nin kahramanlıkları 

dilden dile anlatılarak destan özellikleri kazanır. Hz. Ali Cenknamelerinde diğer 

Türk destanlarında olduğu gibi rüyaların önemli iĢlevleri vardır. 
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 i) Rüya Öncesi  

 Cenknamelerde Hz. Ali ve yanındakilerin sefere gitme kararları rüyalarla 

belli olabileceği gibi, seferlerde nasıl davranılması gerektiği de rüyada aktarılabilir. 

Hz. Muhammet veya Hz. Ali, rüyaya girerek nasıl davranılacağını söylerler. Bazen 

de bir keramet örneği olarak bu durumdan haberdar olunur (Çetin 1997: 396). Bir 

sefer esnasında Hz. Muhammet, Hz. Ali‘nin rüyasına girerek Mâlik EĢter ve Zinhar 

Hâver‘in adam yiyiciler adasını düĢtüklerini haber verir. Daha sonra Azam Dağı‘na 

çıkarlar. Buradaki düĢmanı yenmek için rüya görür. 

  

 ii) Rüya 

 

 ―Hz. Muhammet, Hz. Ali‘nin rüyasına girer ve düşmanı yenmek için tavsiyelerde 

bulunur.‖ (Çetin 1997: 38) 

 

 iii) Rüya Sonrası  

 Hz. Ali, Hz. Muhammet‘in rüyada düĢmanın yerini söylemesi ve galibiyet 

için tavsiyelerde bulunmasıyla galip gelir. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Eden 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

Hz. Ali 

Cenknamesi 

Hz. Ali / 

Halife 

Seferde 

Olması 

Hz. 

Muhammet 

DüĢmanı 

yenmek için 

tavsiyelerde 

bulunur 

Galibiyet için 

rehberlik etmek 

Hz. Ali 

rüyadaki 

tavsiyelerle 

galip gelir. 

 

 3.1.2. DaniĢmentname 

 DaniĢment Gazi gördüğü rüyalarda Hz. Muhammet ve kendisinden önce 

gelen Battal Gazi‘nin yardımlarını alır. Melik Gazi, gördüğü rüyalarda aldığı 

taktiklerle, yenmekte zorluk çektiği kiĢileri yener.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Rüyadaki rehberlikle alınan galibiyetin bir örneği Melik Gazi‘nin AtuĢ‘la 
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olan mücadelesinde gerçekleĢir. AtuĢ‘u bir türlü yenemeyen DaniĢment Gazi, bir 

rüya görür. AtuĢ‘u mağlup edememesi göreceği rüyanın hazırlığıdır. 

 

 ii) Rüya  

 

 ―Rüyasında kara atlı birinin geldiğini görür. Atlı, neden ümitsiz olduğunu sorar. 

Galip gelmesi için, Deryanos Kilisesi‘nin fethi sırasında peygamberin kendisine verdiği 

duayı okumasını, daha sonra bir taşın üzerine çıkıp bir hamlede Atuş‘u öldürmesini 

söyler. Melik, kim olduğunu sorar. Atlı, Battal Gazi olduğunu söyler.‖ (Demir 2004: 

182)  

 

 Melik Gazi, rüyasında Battal Gazi‘yi görür. Battal Gazi, Melik‘in AtuĢ‘u 

yenebilmesi için daha önce Hz. Muhammet‘in öğrettiği duayı okumasını ve daha 

sonra AtuĢ‘a saldırmasını söyler. 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 DaniĢment Gazi, rüyada selefi Battal Gazi‘den aldığı bu savaĢ taktikleri ile 

uzun süredir savaĢtığı AtuĢ‘u mağlup eder. Rüya, rehberlik etme iĢlevini yerine 

getirir. 

 

Destanın Adı RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Eden 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

DaniĢmentname Melik 

Gazi 

AtuĢ‘u 

yenememesi 

Battal 

Gazi 

Hz. 

Muhammet‘in 

öğrettiği duayı 

okuması ve 

ardından 

saldırması 

söylenir 

Galibiyet 

için 

rehberlik 

etmek 

Melik 

Gazi 

rüyadaki 

taktikleri 

galip gelir. 

 

 3.1.3. Saltukname  

 Saltukname‘de Sarı Saltuk‘un genç yaĢında kâfirlerle gaza ve cihat yapmaya 

hazır olması bir rüyayla baĢlar. Rüyada yine kendisi gibi bir destan kahramanı olan 

Battal Gazi‘yi görür. 
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 i) Rüya Öncesi 

 ġerif Hızır, haraç almaya gelen kâfirlerin kulaklarını ve burunlarını keser. 

Bunun üzerine etrafındakiler ona kızar. Kâfirler de haçlı ordusunu hazırlarlar. 

Kâfirlerin saldırı hazırlığında olması, ġerif Hızır‘ın göreceği rüyanın hazırlığıdır.  

 

 ii) Rüya Öncesi 

 

 ―Bir gün rüyasında atası Battal Gazi‘yi görür. Battal Gazi rüyada, yerini tarif ettiği 

bir mağarada kendi ünlü atı Aşkar‘ın onu beklediğini, silahlarının da orada durduğunu, 

bu arada Dahhak‘ın kılıcının, Güştâsb‘ın kalkanının ve Hz. Hamza‘nın silahlarının da 

hep orada bulunduğunu müjdeleyip gidip onları almasını söyler.‖ (Ocak 2002: 42) 

 

 Rüyada, ġerif Hızır‘ın kendisinden önceki savaĢçıların ön plana çıkan silah 

ve atlarıyla donanması sağlanır. Battal Gazi, kendi atının ve silahlarının, Dahhak‘ın 

kılıcının, GüĢtâsb‘ın kalkanının ve Hz. Hamza‘nın silahlarının olduğu mağaranın 

nerede olduğunu söyler. 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Saltuk, tarif edilen mağarayı bulup içeri girdiğinde AĢkar yerine Hz. Ali‘nin 

Zü‘l-Cenah adlı atını görür. Üzerinde de yine Hz. Ali‘nin silahları vardır. Sarı Saltuk 

onları alır, kuĢanır ve ata biner (Ocak 2002: 42). Saltuk, Battal Gazi‘nin 

yardımlarıyla daha önceki savaĢçıların efsanevi silahlarına sahip olur. Bu silahlarla 

kâfirlere karĢı giriĢtiği mücadelelerden galibiyetle ayrılır. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Eden 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

Saltukname ġerif 

Hızır 

Kâfirlerin 

saldırı 

hazırlığında 

olması 

Battal 

Gazi 

Efsanevi 

silah ve 

atlara nasıl 

sahip olacağı 

bildirilir. 

Galibiyet için 

rehberlik 

etmek 

ġerif Gazi at 

ve silahlara 

sahip olarak 

galip gelir. 

 

 Hz. Ali‘nin Sarı Saltuk‘a yardımı atıyla sınırlı değildir. Alman Beği, Sarı 
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Saltuk‘u öldürmek için gizlice bir fedai gönderir. Ancak Hz. Ali, Sarı Saltuk‘un 

rüyasına girerek ona bu tehlikeyi haber verir. Hz. Ali, Sarı Saltuk‘a bir zırh verir. 

Saltuk, giydiği bu zırhın yardımıyla suikasttan kurtulur (Yüce 1987: 370).  

 Sarı Saltuk, Hz. Muhammed‘i rüyasında görür, ondan emirler alır ve onun 

iĢareti üzerine hareket eder. Bir yerin fethinden önce peygamber ve bazen de diğer 

ölmüĢ gaziler rüyasına girer. Sarı Saltuk rüyasında öğrendiği bilgiler sayesinde 

birçok önemli yerleri fethetmiĢtir (Yüce 1987: 135). 

 

  3.1.4. Arzılan-Kara Attıg, Çeçen-Kara Möge Destanı (Tıva) 

 AĢk ve kahramanlığın yer aldığı destanlarda kahraman, sevdiğine nasıl 

kavuĢacağını rüyasında öğrenebilir. Kahraman, rüyanın rehberlik etmesiyle, 

sevdiğine kavuĢma yolunda karĢılaĢacağı düĢmanları nasıl mağlup edeceğinin 

taktiklerini de almıĢ olur. Tıva Türklerinin Arzılan-Kara Attıg, Çeçen-Kara Möge 

destanında sevgililerin kavuĢması kızın gördüğü rüyanın yol göstermesiyle 

gerçekleĢir.  

  

 i) Rüya Öncesi 

 Narın-Dangına adlı kızla ile evlenmek isteyen bahadırın, öncelikle kızın 

babası Dalay Baybın Han‘ın isteklerini yerine getirmesi gerekir. Dalay Baybın Han, 

bahadırdan demir ağızlı kara mağarada yaĢayan üç iblisle savaĢmasını, onları yok 

etmesini ister. Ġki iblisi öldürür. Ġblisin biri altın baĢlı ördek olup kaçar. Evlilik 

Ģartının yerine gelmesi için üçüncü iblisin bulunup öldürülmesi gerekir. Bu durum 

rüyanın hazırlık aĢamasıdır. 

 

 ii) Rüya 

  

―Narın Dangına rüyasında vaktiyle ördeğe dönüşen iblisin, daha sonra bir obada kel 

kara buzağı olarak dünyaya geldiğini görür.‖ (Ergun, Aça 2005: 59) 

 

 Ġblisi öldürmesi gereken bahadır, bunu nasıl yapacağını kızın gördüğü rüyayla 

öğrenir. 
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 iii) Rüya Sonrası 

 Kız rüyayı bahadıra iletir. Bahadır bu rüyadan ne yapması gerektiğini anlar ve 

iblisi yakalayarak mücadele eder. Fakat iblis tarafından beli kırılarak öldürülür. 

Narın-Dangına, bahadırı Ģifalı otlarla tekrar diriltir. Bahadır iyileĢtikten sonra tekrar 

mücadele ederek iblisi öldürür (Ergun, Aça 2005: 59).  

 Engelleri aĢan bahadır bu sefer kızın babasının engelleriyle uğraĢır. Kızın 

babası bahadıra tuzak kurar. Onu, dağların ardından Çeerendey kocakarının demir 

değneğini getirmesi için gönderir. Yolda Dag Möge‘yle kapıĢır. Yenilmek üzereyken 

bahadırın atı durumu kıza rüya yoluyla bildirir. Kıza bu olayı çözebilmesi için üç-

dört yaĢındaki boğanın gücü verilerek düĢmanları yenmesi için yol gösterilir (Ergun, 

Aça 2005: 60). Arzılan-Kara Attıg, Çeçen-Kara Möge destanında kahraman âĢıkların 

kavuĢabilmesi için hem erkeğe hem de kadına rüya yoluyla yardımcı olunur. 

Rüyaları Narın-Dangına görür. Gördüğü ilk rüya sonucu iblisin nasıl gizlendiğini 

öğrenip bahadıra anlatır. Bahadır her ne kadar kavuĢmalarına engel olan iblisi rüya 

sonucu bulmuĢ olsa da girdiği ilk mücadele mağlup olur. Kız tarafından sağaltılan 

bahadır iblisi öldürür. Bahadır, ikinci mücadelesinde zor durumdayken, atı durumu 

rüya yoluyla Narın-Dangına bildirir. Bu Narın-Dangına‘nın gördüğü ikinci rüyadır. 

Rüyada kıza genç bir boğa gücü verilerek bahadıra yardım etmesi sağlanır.  

  

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Eden 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

Arzılan-

Kara Attıg, 

Çeçen-

Kara Möge 

Destanı 

Narın-

Dangına 

Bahadırın, 

evlilik Ģartını 

yerine 

getirememesi  

____ Ġblisin 

nerede 

olduğu 

bildirilir. 

Galibiyet için 

rehberlik 

etmek 

Bahadır, iblisi 

öldürür. 

 

 Galip gelebilmek için bir rehberlik eden rüyaların olduğu dört destanın üçü 

cihat düĢüncesi etrafında oluĢan destanlardır. Üç destanda da kâfirleri mağlup 

edebilmek için rüyada rehberlik edilir. Üç destanın ikisinde rüyaya Battal Gazi 

girerek haleflerine, galibiyetin yolunu gösterir. Bir destanda ise kahramana rüyada 

rehberlik eden belirsizdir. 
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 3.2. Zor Durumdan Kurtulabilmek Ġçin Rehberlik Eden Rüyalar 

 Yakınlarının tehlikede veya esir olduğunu öğrenen, seferde zorda kalan, doğal 

afet tehdidi altında olan, kahramanlara rüyalarında rehberlik edilerek bu zor 

durumların üstesinden nasıl geleceği öğretilir. 

 

 3.2.1. Alıp ManaĢ 

 Türk Destanlarında çok az görülen rüya motiflerinden biri, kahramanın atının 

rüya görmesidir. Atıyla bir bütün olan destan kahramanları, zor durumda 

kaldıklarında atları yardıma yetiĢir.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Alıp ManaĢ elleri bağlı bir Ģekilde bir kuyuya atılır. Bir türlü bu durumdan 

kurtulamadığı için atı, Bay Terek (Kutsal Ağaç)‘in dibine gidip rüyaya yatar. 

 

 ii) Rüya 

 

 ―Rüyasında sahibini kurtarmanın yolunu öğrenir.‖ (Ergun 1998: 62) 

 

 iii) Rüya Sonrası  

 Alıp ManaĢ‘ın atı, rüyadan uyanır uyanmaz rüyada öğrendikleri sayesinde 

Alıp ManaĢ‘ı tutsak olduğu kuyudan çıkarır. 

  

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Eden 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

Alıp ManaĢ Alıp 

ManaĢ‘ın 

atı 

Alıp 

ManaĢ‘ın 

kuyuda 

tutsak 

olması  

____ Alıp ManaĢ‘ı 

nasıl 

kurtaracağını 

öğrenir. 

 Tutsaklıktan 

kurtarabilmek 

için rehberlik 

etmek 

Alıp ManaĢ, 

atı tarafından 

kurtarılır. 

 

 3.2.2. DaniĢmentname  

 Rüya yoluyla kahramana doğal afetler bildirilip ne yapması gerektiği 
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konusunda rehberlik edilebilir. DaniĢment Gazi gördüğü rüyalarla kendisinin ve 

etrafındakilerinin doğal afetlerden zarar görmeden kurtulmalarını sağlar. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 DaniĢment Gazi‘yi Çorum Kalesi‘nde zehirlemek isterler. Bu durumun önüne 

geçmek için Hz. Muhammet rüyasına girer. 

 

 ii) Rüya 

 

 ―Hz. Muhammet, Çorum‘un Allah tarafından yıkılacağını, burayı terk etmesi 

gerektiğini Melik‘e söyler.‖ (Demir 2004: 43) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Melik, hemen askerlerini toplayıp Ģehri terk eder. Kâfir askeri ise orada kalır. 

Deprem olur. ġehir yerle bir olur. ġehir ova hâline gelir. Kâfirler tamamen toprak 

altında kalırlar (Demir 2004: 43). Bu rüyada doğal bir afet rüya yoluyla önceden 

kahramana bildirilerek destan kahramanının ve adamlarının zarar görmelerinin önüne 

geçilir. 

 

Destanın Adı RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Eden 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

DaniĢmentname Melik 

Gazi 

Melik 

Gazi‘nin 

zehirlenmek 

üzere 

olması 

Hz. 

Muhammet 

ġehri terk 

etmesi 

söylenir. 

 Afetten 

Kurtulabilmek 

için rehberlik 

etmek 

Melik Gazi 

ve adamları 

afetten 

kurtulurlar  

 

 3.2.3. Köroğlu (Kazak Rivayeti)   

 Köroğlu‘nun bazı rivayetlerinde kendisinin mezarda doğduğu anlatılır. 

Annesi, ona hamileyken diri diri gömülür. Dedesi gördüğü rüyada torununun 

mezarda yaĢadığını görür. Mezarda doğan Köroğlu‘nu o vakte kadar bir keçi besler. 
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 i) Rüya Öncesi  

 Annesinin mezardaki ölü bedeninden ayrılmak istemeyen Köroğlu, mezarın 

dıĢına çıkmak istemez. Çocuk, görülen bir rüyanın rehberliğiyle mezarın dıĢına 

çıkarılır. 

 ii) Rüya 

 Külayım‘ın gördüğü rüyada, doğduğu mezardan dıĢarı çıkarılamayan 

Köroğlu‘nun Kırkların yol göstermesiyle mezarın dıĢına nasıl çıktığı anlatılır; 

 

   ―Anlatalım size doğru bu işi 

   Pazara gidip alınız der yemişi, 

   Köroğlu da yiğit olarak büyümekte 

   Akla sahip, görünüşü de yakışıklı. 

 

   Hazırlanıp kendini uygun etmelisin 

   Biraz uzak, gizli bir yere gitmelisin 

   O mezarın yavaş yavaş ağzından  

   Uzun edip meyveleri dökmelisin. 

 

   Çocuk çıkarsa o meyveleri görür, 

   Tadına bakarsa bitinceye kadar toplar. 

   İnsanoğlunun nefsi denilen düşmanıdır. 

   O zaman Allah dileğini verir‖ (Ekici 2004: 207) 

  

 iii) Rüya Sonrası 

 Külayım‘a gördüğü rüyada çocuğu mezarın dıĢına nasıl çıkaracağı öğretilir. 

Rüyada söylenenleri yapan Külayım, çocuğu mezardan çıkarır. 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Eden 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

Köroğlu Külayım Köroğlu‘n

un 

mezardan 

çıkarılama

ması 

Kırklar Mezarın önüne 

konulan 

yemiĢlerin tadına 

bakınca, Köroğlu 

mezardan 

çıkacaktır 

 Mezardan 

çıkarabilmek 

için rehberlik 

etmek 

Köroğlu 

mezardan 

çıkarılır. 



302 

 

  

  

  3.2.4. Köroğlu (Kazak Rivayeti) 

 Köroğlu destanında Köroğlu‘na yardımcı olan Hz. Ali, Hızır veya Pirler, 

bazen rüyada yol göstererek yardım ederler.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Köroğlu‘nun Kazak rivayetinde BarĢayım esir alınır. Köroğlu onu kurtarmaya 

çalıĢır. 

 ii) Rüya 

 

―Köroğlu‘nun en büyük yardımcılarından olan Pirler, bir gece rüyasına girip 

Barşayım‘ı nasıl kurtaracağı konusunda ona yol gösterirler. Onun derin bir kuyuda 

olduğunu, bu gece almaya gitmezse yaklaşan düşman askerlerinden dolayı bir daha 

gidemeyeceğini, başıboş yatmanın doğru olmadığını söylerler.‖ (Ekici 2004: 252) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Köroğlu, rüyadan etkilenir ve kimseye yorumlatmadan BarĢayım‘ı kurtarmak 

için yola koyulur. Rüyada bildirildiği gibi, BarĢayım‘ı bir kuyunun içinde bulur ve 

onu kurtarır. Rüya, BarĢayım‘ın esaretten kurtarılabilmesi için Köroğlu‘na rehberlik 

eder. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Eden 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

Köroğlu Köroğlu BarĢayım‘

ın esir 

olması 

Pirler BarĢayımın derin 

bir kuyuda 

olduğu ve o gece 

kurtarılması 

gerektiği bildirilir 

 Esaretten 

kurtarabilmek 

için rehberlik 

etmek 

BarĢayım 

esaretten 

kurtarılır. 

 

 3.2.5. Maaday Kara Destanı (Altay) 

 Maaday-Kara, Altay Türklerinin destanıdır. Destan, iki nesli temsil eden yaĢlı 

baba Maaday Kara ve yaĢamı sürdürecek olan oğlu Kögüdey Mergen'in yaĢamını 
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konu alır. Destan, ölüm korkusu ve ölümsüzlük arayıĢı üzerine temellendirilir. 

Destanın kahramanı Kögüdey Mergen, hayatın sırrını çözmek, annesiyle babasını 

ölüler diyarından yeryüzüne geri getirmek, sürülerini ve halkını ölümün pençesinden 

kurtarmak için yeraltı dünyasına iner. Buradaki kahramanlıklardan sonra tekrar 

yeryüzüne çıkar. Kögüdey Mergen‘in yer altı, yeryüzü ve gökyüzündeki 

kahramanlıklarını anlatır (Naskali 1999). 

    

 i) Rüya Öncesi 

 Destanda Kara Kula‘yı yenmek için yola çıkan Kögüdey Mergen, önüne 

çıkan iki engeli aĢtıktan sonra biraz dinlenir. Üçüncü engel karĢısında zor 

durumdadır. Engelleri aĢamaması göreceği rüyanın hazırlığıdır. 

 

 ii) Rüya 

  

 ―Rüyasında anne ve babasını görür.‖ (Naskali 1999: 16). 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Rüyadan sonra atı, bir sıçrayıĢta bu engeli de aĢıp Kara Kula‘nın ülkesine 

varır. Bu rüya rehberlik etmekle beraber destan kahramanına ve atına güç kazandıran 

bir rüyadır. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Eden 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

Maaday 

Kara 

Kögüdey 

Mergen 

Engelleri 

aĢamaması 

Aile ____  Engelleri 

aĢabilmek için 

rehberlik 

etmek 

Kögüdey 

Mergen 

engelleri aĢar 

  

 3.2.6. Altın Ergek (ġor) 

 ġor Türklerinin Altın Ergek destanında ablası Altın Sabak ile yokluk içinde 

zor bir hayat geçiren Altın Ergek bir gün bir rüya görür. Fakir olmaları Altın 

Ergek‘in göreceği rüyanın hazırlık aĢamasıdır. 
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―Rüyasında altın dağın önüne vardığını, mal tezeğinin iki karış yükseldiğini görür.‖ 

(Ergun 2006: 216) 

 

 Bu rüyadan sonra babasının bir kağan olduğunu öğrenir. Bu zor durumdan 

kurtulmak için bu rüya onu harekete geçirir ve kağanlığının peĢine düĢer. Rüyanın 

rehberliğiyle fakirlikleri biter. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Eden 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

Altın 

Ergek 

Altın 

Ergek 

KardeĢiyle 

fakir 

olmaları 

___ Babasının 

kağan olduğu 

bildirilir. 

 Fakirliğin 

bitmesi için 

rehberlik 

etmek 

KardeĢler 

babalarının 

yanına 

giderler ve 

fakirlik biter 

 

 Zor durumdan kurtulabilmek için rehberlik edilen rüyalar altı destanda yer 

alır. Bu altı destan üçünde Hz. Muhammet, Kırklar ve Pirler rehberlik ederler. Üç 

destanda rehberlik edenler belli değildir. Rüyalarda kahramanlara esaretten, afetten, 

fakirlikten kurtulabilmeleri ve engelleri aĢabilmeleri için rehberlik edilir. 

  

 3.3. Rehberlik Edip Olağanüstülük Kazandıran Rüyalar 

 Hz. Muhammet, Hz. Ali, Hızır, Pirler, Kırklar gibi din uluları kahramanın 

rüyasına girerek bazı olağanüstü özellikler kazanmaları için rehberlik ederler. 

Köroğlu destanı, Battal Gazi destanı ve Saltukname‘de görülen bu rüyalarda 

kahramanlar birbirinden farklı olağanüstü özelliklere sahip olurlar. 

 

 3.3.1. Battal Gazi Destanı 

 Seyyid Battal Gazi, seferlerinin ve savaĢlarının çoğunda rüyasında Hz. 

Ali‘den yardım alır. Hz. Ali‘nin yardım ve yönlendirmeleriyle birçok mücadeleden 

galip ayrılır. Battal Gazi‘nin birden çok dil bilmesi yine bir rüya mucizesiyle 

gerçekleĢir.  
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 i) Rüya Öncesi 

 Gazi‘nin etrafı düĢmanlarla çevriliyken uykusu gelir. Etrafı düĢmanla 

çevriliyken uyuması, rüyada savaĢtan galip gelmesi için sahip olacağı bazı özellikler 

için gereklidir. 

 

 ii) Rüya 

 

―Rüyasında Hz. Ali‘yi görür.  Ona bu seferde çok acayiplikler göreceğini, su üzerinde 

gelen bir elmayı yemesi gerektiğini söyler. Yediği zaman değişik dilleri konuşabilme 

yeteneğine sahip olacaktır.‖ (Köksal 1984: 169) 

 

 Su üzerinde gelen elmanın yenmesiyle değiĢik dilleri konuĢabilme yeteneği 

kazanılır. 

  

 iii) Rüya Sonrası 

 Battal denileni yapar ve değiĢik dilleri öğrenir. Battal öğrendiği bu diller 

sayesinde değiĢik yaratıklarla konuĢur, çeĢitli entrikalarla onları kendine bağlar ve 

düĢmana karĢı galip gelir.   

  

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Eden 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

Battal 

Gazi 

Battal 

Gazi 

Etrafının 

düĢmanla 

çevrilmiĢ 

olması 

Hz. Ali Su üzerinde 

gelen elmanın 

yenmesi istenir 

Olağanüstülük 

kazanmak için 

rehberlik 

etmek 

Battal Gazi, 

değiĢik 

dilleri 

konuĢmaya 

baĢlar. 

  

 3.3.2. Saltukname 

 Battal Gazi‘nin izinden giden Sarı Saltuk da rüya ile olağanüstü özelliklere 

sahip olur. Hz. Muhammet‘le mezarında konuĢabilmek, Sarı Saltuk‘un 
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kerametlerinden biridir. Sarı Saltuk bu kerameti Hz. Muhammet‘i rüyasında 

gördükten sonra kazanır (Yüce 1987: 136). Bu özellikten sonra Sarı Saltuk, birçok 

durumda Hz. Muhammet‘ten tavsiyeler alır ve böylelikle iĢlerini kolaylaĢtırır. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Eden 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

Saltukna

me 

Sarı 

Saltuk 

____ Hz. 

Muhammet 

Hz. 

Muhammet‘le 

mezarda 

konuĢabilmek 

Olağanüstülük 

kazanmak için 

rehberlik 

etmek 

Sarı Saltuk 

Hz. 

Muhammet‘l

e mezarında 

konuĢmaya 

baĢlar 

 

 3.2.3. Köroğlu ( Anadolu Rivayeti)  

 Din uluları zulme uğrayan kahraman veya kahraman yakınlarının rüyalarına 

girerek onlara yol gösterirler. Böylelikle zulmü ortadan kaldırmaya çalıĢırlar. Bunun 

için de kahramana olağanüstü özellikler kazandırarak onu güçlü duruma getirirler. 

Kahramana rüyada rehberlik ederek olağanüstü özelliklere nasıl sahip olacağı 

konusunda yardımcı olurlar. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Köroğlu Destanı‘nın Anadolu‘daki bazı anlatımlarında, Köroğlu‘nun babası 

Ali kiĢi zulme uğrayarak gözlerini kaybeder. Bu eksiklikten dolayı rüyasına girilerek 

kendisine olağanüstülük kazandırılma amaçlanır. 

 

 ii) Rüya 

 

 ―Gördüğü zulümden sonra gece rüyasında bir Pir görür. Pir ona, Erzurum 

yakınlarında, sarp dağlar içindeki ―Goşa Bulak‖ adı verilen suyu bulup o suyla gelen 

üç köpüğü içmesini söyler. Böylelikle ebediyete kavuşacaktır.‖ (Ekici 2004: 349)  

 

iii) Rüya Sonrası 

 Rüyanın etkisinde kalan Ali, oğlunu da alarak suyu aramaya baĢlar. Köroğlu 
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bu suyu bulur, içer fakat babasının içmesi nasip olmaz. Köroğlu, suyu içerek 

olağanüstü özelliklere sahip olur ve babasının öcünü alır. Rüyanın rehberlik 

etmesiyle olağanüstü güçlere sahip olur. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Eden 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

Köroğlu Ali / 

Köroğlu‘nun 

babası 

Zulme 

uğrayarak 

gözlerini 

kaybetmesi 

Pir GoĢa 

Bulak‘la 

gelen üç 

köpüğün 

içmesi 

söylenir 

Olağanüstülük 

kazanmak için 

rehberlik 

etmek 

Köroğlu, 

olağanüstü 

özelliklere 

sahip olur ve 

babasının 

öcünü alır. 

 

 3.2.4. Köroğlu (Özbek Rivayeti)  

 Erenler kahramanlara rüyada bilgi verdikleri gibi, onlara doğrudan yardımda 

da bulunurlar. Din ulularının yardımları ve yol göstermeleri sayesinde Köroğlu‘nun 

kendisi ve etrafındakiler bütün zorlukların üstesinden gelirler.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Din uluları birçok defa Köroğlu‘nun ne yapması gerektiği konusunda ona yol 

gösterirler. Özbek varyantında, Goroğlu‘nu kendi yerlerine çekebilmek için atını 

saklarlar. Atını aramaya çıkan Goroğlu, Gavsul ve Gıyasların tekkelerinde bir gece 

misafir olur. 

  

 ii) Rüya 

 

  ―Goroğlu, gece bir rüya görür. Rüyada Gavsul ve Gıyas ona bir kılıç verirler ve beş 

vakit namaz kılmasını tembihlerler.‖ (Ekici 2004: 306) 

 

 Rüyada, din uluları Köroğlu‘na olağanüstü bir kılıç verip beĢ vakit namazını 

kılmasını tembihlerler. 
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 iii) Rüya Sonrası 

 Gündüz uyandığında elinde bir kılıç olduğunu fark eder. Rüyada kazandığı bu 

olağanüstü kılıç, giriĢtiği mücadelelerden galip gelmesine yardımcı olur.  

   

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Eden 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

Köroğlu  Köroğlu Atını 

araması 

Gavsul ve 

Gıyas 

Bir kılıç 

verilir 

Olağanüstülük 

kazanmak için 

rehberlik 

etmek 

Köroğlu, 

olağanüstü 

kılıca sahip 

olur 

 

  Rehberlik edip olağanüstülük kazandıran rüyalara dört destanda rastlanır. Bu 

destanların ikisi Köroğlu destanının farklı rivayetleridir. Köroğlu, babasının ve 

kendisinin gördüğü rüyalarla ölümsüzlüğe kavuĢur ve din ulularının verdiği kılıca 

sahip olur. Battal Gazi destanı ve Saltukname‘de kahramanlar gördükleri rüyalarla 

farklı dilleri konuĢma ve Hz. Muhammet‘le mezarında konuĢma özelliklerine sahip 

olurlar. Hz. Muhammet, Hz. Ali, Pirler Gavsul ve Gıyas bu olağanüstülüklerin 

kazanılmasında kahramanlara rehberlik eden din ulularıdır.  

   

 3.4. Tılsımı Çözebilmek Ġçin Rehberlik Eden Rüyalar 

 Türk destanlarında kahramanlar karĢılaĢtıkları tılsımlı nesne veya olayların 

üstesinden nasıl geleceklerini bazen rüyada öğrenirler. Daha çok Ġslamiyet sonrası 

destanlarda yer alan bu motifte, rüyada kahramana yol gösterilerek tılsımı çözmesi 

için yardım edilir.  

 

 3.4.1. Hamzaname 

 Hamzanameler, Hz. Hamza‘nın kahramanlıklarını konu edinen destanlardır. 

Destanlarda Hz. Hamza ve arkadaĢlarının yaĢadıkları birçok olağanüstülüklere yer 

verilir. Bu olağanüstülüklerin bazıları görülen rüyalarla ilgilidir. 

 

 i) Rüya Öncesi 
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   Hz. Hamza‘nın cengâverlerinden Ġrec-i Âfitâb, Câzü tarafından Vâdi-i 

Hizlân‘a bırakılınca yalnız kalır. Allah‘a yalvarır, karĢısında bir er peyda olur. Bu er 

onu atının terkisine alarak HuĢeng ġâh‘ın sarayının yanına bırakır. Saray tılsımlıdır. 

Ġçerisine girmek için tılsımı çözmek gerekir. Ġrec, akĢama kadar sarayın etrafında 

dolanır. Tılsımı çözmek için bir çare bulamayınca abdest alıp hacet namazı kılar. 

Sabaha kadar Allah‘tan tılsımı çözmek için yardım diler. Sabaha karĢı uyuyakalır ve 

rüyasında bir Pir görür. (Sezen 1991: 76). 

 

 ii) Rüya 

 

―Pir, ona elem çekmemesini, tılsımın kendi elinde olduğunu söyler. Pir, tılsımı çözmesi 

için gerekenleri rüyada teker teker anlatır.‖ (Sezen 1991: 77). 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Ġrec, uyandığında söylenenleri yapar ve tılsımı çözer. Pir, rüyada rehberlik 

ederek sarayın tılsımının çözülmesine yardımcı olur. Cihat yolunda bir engel daha 

ortadan kaldırılır. 

   

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Eden 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

Hamzana

me 

Ġrec-i Âfitâb  Sarayın 

tılsımını 

çözememe

si 

Pir Tılsımı nasıl 

çözeceği 

öğretilir. 

Tılsımı 

çözebilmek 

için rehberlik 

etmek 

Sarayın 

tılsımını 

çözer. 

 

 3.4.2. DaniĢmentname 

 DaniĢment Gazi, sihirli bir kilisenin fethinde zorlanınca rüyanın rehberliğine 

ihtiyaç hisseder.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Melik Gazi ve beraberindekiler Tokat Kalesinin karĢısında bir tepe üzerinde 

bulunan Deryanos Kilisesini kuĢatırlar. Burada papazlık görevini üç kardeĢ 
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yürütmektedir. Kiliseden ejderhalar çıkıp gazilerin üzerine ateĢ saçar. Çok Müslüman 

Ģehit olur. Kilisenin bir türlü alınamadığından Melik Gazi gece bir rüya görür. 

 

 ii) Rüya  

  

―Rüyasında Abdülvahhâb Gazi‘yi görür. Melik‘e kaledeki ejderhaların sihir olduğunu, 

Hızır Peygamber‘in Artuhı‘ya verdiği duayı okuyup cenge öyle başlamalarını söyler.‖ 

(Demir 2004: 32). 

 

 Abdülvahhâb gazi, kaledeki ejderhaların sihir olduğunu ve bu sihrin Hızır‘ın 

Artuhı‘ya verdiği duayla çözülebileceğini söyler. 

 

  iii) Rüya Sonrası 

  Melik DâniĢmend, sabah olunca Hızır Peygamber‘in duasını okuyunca 

ejderhalar yok olur. Ejderhaların yok olmasıyla Deryanos Kilisesi ele geçirilir. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Eden 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

DaniĢment

name 

Melik 

Gazi 

Kilisenin 

alınamaması 

Abdulvvah

hâb Gazi 

Ejderhaların 

sihrinin 

nasıl 

çözüleceği 

öğretilir. 

Tılsımı 

çözebilmek 

için rehberlik 

etmek 

Kilise ele 

geçirilir 

 

 3.5. Silah Yapabilmek Ġçin Rehberlik Eden Rüyalar 

 Kahraman, ihtiyaç hissettiği silahları yapabilmek için rüyanın rehberlik 

etmesine ihtiyaç hisseder. Rüyasında gördüğü nesneyi silah haline getirmenin yolunu 

rüyada öğrenir. Bunun en güzel örneği Eba Müslim‘de görülür. Eba Müslim‘in savaĢ 

aleti olarak kullanacağı baltanın, hammaddesinden iĢlenmesine kadar her Ģeyi üç 

rüyada öğretilir. Baltanın yapılmasında bir dizi rüya görülür. 

 Denizden çıkarılan ve önce bir iĢe yaramadığı düĢünülen büyük bir demir 

parçasını bir ahinin babası üç bin akçeye alır. Bir gece rüyasında Hz. Ġsa‘yı görür.  
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―Hz. İsa ona bu demiri saklamasını, oğlunu demirci yapmasını, bu demirin sahibinin bir 

gün gelip bu demirden balta yapmasını isteyeceğini söyler.‖ (Demir, vd 2007a: 69). 

 

Ahinin babasının aldığı denizden çıkan demir, Müslim‘in baltasının hammaddesini 

oluĢturacaktır. Bu olaylar yaĢanırken Eba Müslim, bir savaĢ aletinin yoksunluğundan 

yakınmaktadır. 

 

―Rüyasında Hz. Muhammed‘i görür. Hz. Muhammed, ona rüyasında Cebrail‘in 

getirdiği bir balta gösterir. Balta çok ihtişamlı durmaktadır. Başı ejderha ağzı gibidir. 

Hz. Muhammed, bu baltanın şeklini bir kâğıda çizdirir ve böyle bir balta yapmasını 

ister.‖ (Demir, vd 2007a: 54) 

 

Uyandığında kâğıtta bu silahın Ģeklinin çizili olduğunu görür. Müslim, rüyasında 

gördüğü baltayı bir ahiye yaptırmaya gider. Ahi bunun çok ağır olacağını, bu yüzden 

kullanılamayacağını söyler. Müslim, çok ağır taĢları dahi taĢıdığını ve bu baltayı Hz. 

Muhammet‘in önerdiğini söyler.  

 

―O gece âhi bir rüya görür. Rüyasında Hz. Muhammed‘i, Dört Halife‘yi ve Hz. Hasan 

ile Hüseyin‘i görür. Hz. Muhammed rüyasında ona, Müslim‘in bir yiğit olduğunu, 

istediği baltayı yapması gerektiğini, baltayı yapacağı demirin ise babasının sakladığı 

demir olduğunu söyler.‖ (Demir, vd 2007a: 67) 

 

 Böylelikle baltası uluların rüyada rehberlik yapmasıyla tamamlanan Müslim 

bu baltayla girdiği gazalarda baĢarılı olur.  

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Eden 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

Eba 

Müslimna

me 

Eba 

Müslim 

Silahının 

olmamas

ı 

Hz. 

Muhammet 

Sahip olacağı 

baltanın Ģekli 

bir kâğıda 

çizilir 

Silah 

yapabilmek 

için rehberlik 

etmek 

Eba Müslim 

kâğıtta Ģekli 

çizili olan 

baltadan 

yaptırır. 

 AĢağıdaki tabloda rehberlik eden rüyaların yer aldığı destanların kesitleri bir 

arada verilmiĢtir. 
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Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Eden 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

Cenknam

e 

Hz. Ali / 

Halife 

Seferde 

Olması 

Hz. 

Muhammet 

DüĢmanı yenmek 

için tavsiyelerde 

bulunur 

Galibiyet 

için 

rehberlik 

etmek 

Hz. Ali 

rüyadaki 

tavsiyelerle 

galip gelir. 

DaniĢme

ntname 

Melik Gazi AtuĢ‘u 

yeneme

mesi 

Battal Gazi Hz. 

Muhammet‘in 

öğrettiği duayı 

okuması ve 

ardından 

saldırması 

söylenir 

Galibiyet 

için 

rehberlik 

etmek 

Melik Gazi 

rüyadaki 

taktikleri 

galip gelir. 

Saltukna

me 

ġerif Hızır Kâfirleri

n saldırı 

hazırlığın

da olması 

Battal Gazi Efsanevi silah ve 

atlara nasıl sahip 

olacağı bildirilir. 

Galibiyet 

için 

rehberlik 

etmek 

ġerif Gazi 

at ve 

silahlara 

sahip 

olarak 

galip gelir. 

Arzılan-

Kara 

Attıg, 

Çeçen-

Kara 

Möge D. 

Narın-

Dangına 

Bahadırı

n, evlilik 

Ģartını 

yerine 

getireme

mesi  

____ Ġblisin nerede 

olduğu bildirilir. 

Galibiyet 

için 

rehberlik 

etmek 

Bahadır, 

iblisi 

öldürür. 

Alıp 

ManaĢ 

Alıp 

ManaĢ‘ın 

atı 

Alıp 

ManaĢ‘ın 

kuyuda 

tutsak 

olması  

____ Alıp ManaĢ‘ı 

nasıl 

kurtaracağını 

öğrenir. 

Tutsaklıktan 

kurtarabilme

k için 

rehberlik 

etmek 

Alıp 

ManaĢ, atı 

tarafından 

kurtarılır. 

DaniĢme

ntname 

Melik Gazi Melik 

Gazi‘nin 

zehirlen

mek 

üzere 

olması 

Hz. 

Muhammet 

ġehri terk etmesi 

söylenir. 

 Afetten 

kurtulabilme

k için 

rehberlik 

etmek 

Melik Gazi 

ve 

adamları 

afetten 

kurtulurlar  

Köroğlu Külayım Köroğlu‘

nun 

mezarda

n 

çıkarılam

aması 

Kırklar Mezarın önüne 

konulan 

yemiĢlerin tadına 

bakınca, Köroğlu 

mezardan 

çıkacaktır 

 Mezardan 

çıkarabilmek 

için 

rehberlik 

etmek 

Köroğlu 

mezardan 

çıkarılır. 

Köroğlu Köroğlu BarĢayım

‘ın esir 

olması 

Pirler BarĢayımın derin 

bir kuyuda 

olduğu ve o gece 

kurtarılması 

gerektiği bildirilir 

 Esaretten 

kurtarabilme

k için 

rehberlik 

etmek 

BarĢayım 

esaretten 

kurtarılır. 

Maaday 

Kara 

Kögüdey 

Mergen 

Engelleri 

aĢamama

sı 

Aile ____  Engelleri 

aĢabilmek 

için 

rehberlik 

etmek 

Kögüdey 

Mergen 

engelleri 

aĢar 
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Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Eden 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

Altın 

Ergek 

Altın 

Ergek 

KardeĢiyle 

fakir 

olmaları 

___ Babasının 

kağan olduğu 

bildirilir. 

 Fakirliğin 

bitmesi için 

rehberlik 

etmek 

KardeĢler 

babalarının 

yanına 

giderler ve 

fakirlik biter 

Battal 

Gazi 

Battal 

Gazi 

Etrafının 

düĢmanla 

çevrilmiĢ 

olması 

Hz. Ali Su üzerinde 

gelen elmanın 

yenmesi istenir 

Olağanüstülük 

kazanmak için 

rehberlik 

etmek 

Battal Gazi, 

değiĢik 

dilleri 

konuĢmaya 

baĢlar. 

Saltukna

me 

Sarı 

Saltuk 

____ Hz. 

Muhamme

t 

Hz. 

Muhammet‘le 

mezarda 

konuĢabilmek 

Olağanüstülük 

kazanmak için 

rehberlik 

etmek 

Sarı Saltuk 

Hz. 

Muhammet‘l

e mezarında 

konuĢmaya 

baĢlar 

Köroğlu Ali / 

Köroğlu‘

nun 

babası 

Zulme 

uğrayarak 

gözlerini 

kaybetmesi 

Pir GoĢa Bulak‘la 

gelen üç 

köpüğün içmesi 

söylenir 

Olağanüstülük 

kazanmak için 

rehberlik 

etmek 

Köroğlu, 

olağanüstü 

özeiilklere 

sahip olur ve 

babasının 

öcünü alır. 

Köroğlu  Köroğlu Atını 

araması 

Gavsul ve 

Gıyas 

Bir kılıç verilir Olağanüstülük 

kazanmak için 

rehberlik 

etmek 

Köroğlu, 

olağanüstü 

kılıca sahip 

olur 

Hamzana

me 

Ġrec-i 

Âfitâb  

Sarayın 

tılsımını 

çözememe

si 

Pir Tılsımı nasıl 

çözeceği 

öğretilir. 

Tılsımı 

çözebilmek 

için rehberlik 

etmek 

Sarayın 

tılsımını 

çözer. 

DaniĢme

ntname 

Melik 

Gazi 

Kilisenin 

alınamama

sı 

Abdulvahh

âb Gazi 

Ejderhaların 

sihrinin nasıl 

çözüleceği 

öğretilir. 

Tılsımı 

çözebilmek 

için rehberlik 

etmek 

Kilise ele 

geçirilir 

Eba 

Müslimn

ame 

Eba 

Müslim 

Silahının 

olmaması 

Hz. 

Muhamme

t 

Sahip olacağı 

baltanın Ģekli 

bir kâğıda 

çizilir 

Silah 

yapabilmek 

için rehberlik 

etmek 

Eba Müslim 

kâğıtta Ģekli 

çizili olan 

baltadan 

yaptırır. 

Tablo 12: Türk Destanlarında Rehberlik Eden Rüyaların Kesitleri 

 AĢağıda, kahramanlara yapılan rehberlikler ve rehberlik edenler farklı bir 

tabloda bir arada verilmiĢtir. 



KAHRAMANA RÜYADA REHBERLĠK EDENLER 

G
a

li
b

iy
et

 Ġ
çi

n
 

R
eh

b
er

li
k

 

E
d

en
 R

ü
y

a
la

r 
 

Destanın Adı /  Rüyayı Gören 

Kahraman 

Hz. Muhammet Hz. Ġsa Hz. Ali Hızır Pirler, Kırklar 

Gavsul, Gıyas 

Battal Gazi Abdülvahhâb 

Gazi 

Aile 

Cenkname / Hz. Ali ●  ●    ●  

DaniĢmentname/ DaniĢment Gazi      ●   

Saltukname / Sarı Saltuk      ●   

Z
o

r 
D

u
ru

m
d

a
n

 

K
u

rt
u

la
b

il
m

e
k

 Ġ
çi

n
 

R
.E

.R
. 

Maaday Kara / Kögüdey Mergen        ● 

DaniĢmentname/ DâniĢment Gazi ●        

Köroğlu / Köroğlu     ●    

Köroğlu / Külayım     ●    

R
eh

b
er

li
k

 

E
d

ip
 

O
la

ğ
a

n
ü

st

ü
lü

k
 

K
a

za
n

d
ır

a
n

 R
. 

Köroğlu ( Anadolu) / Ali KiĢi, 

Köroğlu‘nun Babası 

    ●    

Köroğlu (Özbek)     ●    

Battal Gazi Destanı/ Battal Gazi   ● ● ●    

Saltukname / Sarı Saltuk ●        

T
ıl

sı

m
ı 

Ç
ö

z

eb
il

m
ek

 

iç
in

 

R
.R

.R
 Hamzaname / Ġrec-i Âfitâb     ●    

DaniĢmentname / Melik Gazi       ●  

S
il

a
h

 

Y
a

p
a

b
il

m
ek

 

Ġç
in

 

R
.E

.R
. Eba Müslimname/ Eba Müslim ● ●       

         

Tablo 13: Destanlarda Kahramanlara Rüyalarında Rehberlik Edenler
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 Kahramana rüyada rehberlik edenlerin oranları aĢağıdaki grafikte bir arada 

verilmiĢtir. 

 

              Grafik 49: Türk Destanlarında Rüyada Rehberlik Edenler 

 

 Türk destanlarında rüyanın rehberlik etme iĢlevi, fetih ve cihat felsefesinin 

yer aldığı destanlarda daha çok görülür. Kahramanın en büyük yardımcıları Hz. 

Muhammet, Hz. Ali, Hızır, Pirler, Kırklar veya yine baĢka kahramanlardır. Din 

uluları kahramanı yalnız bırakmazlar. Bu yardımlar sayesinde kahramanlar, 

düĢmanlarına karĢı muzaffer olurken bütün zorlukların üstesinden de gelirler. On 

sekiz destanın altısında (%33) Pirler ve Kırklar kahramana rüyasında rehberlik eder. 

Peygamberlerden Hz. Muhammet dört (%22) destanda,  Hz. Ġsa ise bir (%6) destanda 

kahramana rüyasında rehberlik eder. Halifelerden Hz. Ali iki (%11) destanda 

kahramanlara rehberlik eder. Battal Gazi iki (%11) destanda haleflerine rüyalarında 

rehberlik eder. Birer (%6) destanda Hızır, Abdülvahhab Gazi ve kahramanın ailesi 

rüyada rehberlik etme iĢlevini yerine getirir. 

 Destanlarda rüya aracılığıyla yapılan rehberliklerin türü aĢağıdaki grafikte 

oranlarıyla verilmiĢtir. 

6; 33% 

4; 22% 
2; 11% 

2; 11% 

1; 5% 

1; 6% 

1; 6% 
1; 6% 

Pirler, Kırklar

Hz. Muhammet

Hz. Ali

Battal Gazi

Hz. Ġsa

Hızır

Aile

Ahdulvahhab Gazi
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  Grafik 50: Türk Destanlarında Rüyalardaki Rehberliğin Türü 

 

 Rüyada bir rehberliğin olduğu on yedi destanda rehberlik en çok, dörder 

(%23) destanda galibiyet ve olağanüstü özellikler kazanabilmek için yapılır. ĠkiĢer 

(%12) destanda tutsaklıktan kurtulabilmek ve tılsımı çözebilmek için rehberlik edilir. 

Birer (%6) destanda çocuğu mezardan çıkarabilmek, engelleri aĢabilmek, afetten, 

fakirlikten kurtulabilmek ve silah yapabilmek için kahramana rüyasında yol 

gösterilir. 

 

4. Bir Emir veya Ġstek Ġçeren Rüyalar 

 Cihat ve kahramanlık temalarının beraber iĢlendiği destanlarda daha çok 

rastlanan bu rüyalarda Hz. Muhammed, Hz. Ali, Kırklar gibi ulvi kiĢiler ya 

kahramanın rüyasına girerek ondan bir Ģeyler isterler ya da diğer insanların rüyasına 

girerek kahramana yardımcı olunmasını isterler. Bu rüyalar, bu cihatların din 

yolunda yapıldığının ve Peygamberin, halifelerin veya diğer ulvi Ģahısların rüya 

yoluyla bu sürece katkı ve destek verdiklerinin iĢaretidir. 

   

  4.1. Kahramana Yardım Emri Ġçeren Rüyalar 

 Rüyanın bu iĢlevinde, kahramanın seyahat veya seferlerinde ona yardımcı 

olacak kiĢiler, kahraman varmadan önce onu karĢılamaları ve ona yardımcı olmaları 

için rüya yoluyla uyarılırlar. Hz. Muhammet, kahramana yardımc karĢılığında Ģefaat 

4; 23% 

4; 23% 

2; 12% 

2; 12% 

1; 6% 

1; 6% 

1; 6% 

1; 6% 
1; 6% Galibiyet Ġçin R.E.R.

Olağanüstülük Kazanmak Ġçin R.E.R.

Tutsaklıktan Kurtulabilmek Ġçin

R.E.R.

Tılsımı Çözebilmek Ġçin R.E.R.

Mezardan Çıkarabilmek Ġçin R.E.R.

Engelleri AĢabilmek Ġçin R.E.R.

Afetten Kurtulabilmek için R.E.R.

Fakirlikten Kurtulabilmek Ġçin R.E.R.

Silah Yapabilmek Ġçin R.E.R
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müjdesi verir. Peygamberin, rüyalarda kahramana yardım veya katılım istemesi bu 

kahramanı din neferi konumuna getirir ve toplumsal statüsünü artırır. 

 

 4.1.1. Müseyyeb Gazi Destanı 

 Kahramana yardım edilmesiyle ilgili emirlerin olduğu rüyalar en çok 

Müseyyeb Gazi destanında yer alır. Bu rüyalar Müseyyeb Gazi‘nin Kufe Ģehrine 

yaptıkları seferde görülür. 

   Kufe Ģehrine giderken EĢref adında biri yolunu keser ve ―HoĢ geldin 

Müseyyeb Gazi!‖ der. Müseyyeb Gazi, ismini nerden bildiğini sorar. EĢref de; 

 

 ―Ey pehlivan, şimdi yatarken iki cihan fahri, peygamberlerin en üstünü ile Dört Halife, 

Hz. Hasan ve Hüseyin geldiler. Kalk yatma, bizim dostumuz geliyor. Onu karşılamaya 

hazırlan ve ona hizmet et dediler, der.‖ (Demir 2007: 47) 

 

 Rüyayı gören EĢref, rüyadaki emri dikkate alır ve Müseyyeb Gazi‘ye hizmet 

etmek için onu karĢılamaya gider. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Emir ve 

Ġsteği Ġleten  

Rüyadaki 

Emir veya 

Ġstek 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

Müseyyeb 

Gazi 

Destanı 

EĢref Müseyyeb 

Gazi‘nin 

Kufe 

Ģehrine 

gitmesi 

Hz. 

Muhammet, 

Dört Halife, 

Hz. Hasan 

ve Hüseyin 

Müseyyeb 

Gazi‘ye 

yardım etmesi 

emredilir 

Kahramana 

yardım 

edilmesini 

sağlamak 

EĢref, 

Müseyyeb 

Gazi‘yi 

karĢılamaya 

gider 

 

  Müseyyeb Gazi ve ona inananlar Kufe Ģehrinin kapısına geldiklerinde 

kapının kilitli olduğunu görürler. 

 

 i) Rüya Öncesi 

  Müseyyeb Gazi ve yanındakiler yavaĢça seslenirler fakat kapıcı uyuduğundan 

duymaz. Gazi ve arkadaĢlarının Ģehre girememesin sebebi kapıcının o an gördüğü bir 

rüyadır. Kapıcı rüyasında Hz. Ali‘yi görmektedir.  
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 ii) Rüya 

 

―Hz. Ali, atı Düldül‘e binmiş gelmektedir.  Hz. Ali‘nin elini öpmek ister. Hz. Ali ona; 

Kapıyı aç, dostlarımız geliyor. İçeri alıp bağlılığını bildir. Sen de onunla çok gaza 

kılasın. Sonunda sen de şehit olacaksın. Senin namazını ilk önce o kılacak. Ehl-i cennet 

olasın, der.‖ (Demir 2007: 52)  

  

 iii) Rüya Sonrası 

 Kapıcı, gördüğü rüyadan sonra hemen uyanarak Müseyyeb Gazi ve 

yanındakilere Ģehrin kapılarını açar. Eba Müslim, Kufe Ģehrine gelene kadar EĢref ve 

Kufe Ģehrinin kapıcısı rüyada durumdan haberdar edilerek kendisine yardım etmeleri 

istenir. Hz. Muhammet ve Hz. Ali bu rüyalarda kiĢileri haberdar etmektedir. Kufe 

Ģehrinin kapıcısına gelenleri karĢılaması tembihlendikten sonra, ileride Ģehit 

mertebesine ulaĢacağı müjdelenir.  

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Emir ve 

Ġsteği Ġleten  

Rüyadaki 

Emir veya 

Ġstek 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

Müseyyeb 

Gazi 

Destanı 

Kapıcı Müseyyeb 

Gazi‘nin Kufe 

Ģehrinin 

kapısında 

beklemesi 

Hz. Ali Kapıyı açıp 

Gazi ve 

yanındakileri 

Ģehre alması 

emredilir 

Kahraman

a yardım 

edilmesini 

sağlamak 

Kapıcı, 

Ģehrin 

kapısını açar 

 

 Müseyyeb Gazi destanı ve Eba Müslimname gibi Ġslamiyet sonrası 

destanlarda Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin‘in öcünü alma temasına sıklıkla değinilir. 

Müseyyeb Gazi destanında, Hz. Hüseyin‘in baĢını kesen adamlardan birinin karısı 

Cemile Hatun, kocasının yaptığına kızarak orayı terk eder. Ne yapacağını bilemez. 

BeĢir-i Rumî adlı bir kiĢi rüyasında Hz. Muhammet‘i görür. Hz. Muhammet ona; 

 

 ―Ya Beşir-i Rumî, şimdi yerinden kalk. Şehirden dışarı çık. Bizim dostumuz gelir, 

gariptir. Nereye gideceğini bilemez. Onu alıp evine getir. Sana bir sözüm daha var. 

Benim oğullarımı Yezit yakalamıştır. Onun zindanında yatıyorlar. Ama ümmetimden bir 

pehlivan var. Yezit‘in üzerine yürüyecek.‖ (Demir 2007: 113). 
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Rüyada Hz. Muhammet BeĢir‘e hem Müseyyeb Gazi‘yi müjdeler hem de çaresiz 

kadına yardım edilmesini ister. Hz. Muhammet, bu rüyada torunlarının öcünü 

Müseyyeb Gazi‘nin alacağını bildirmektedir. Torunlarının Ģehit edilmesinde rolü 

olan adamın karısını da kocasını terk ettiği için rüya yoluyla koruma altına almayı 

amaçlar. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Emir ve 

Ġsteği Ġleten  

Rüyadaki 

Emir veya 

Ġstek 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

Müseyyeb 

Gazi 

Destanı 

BeĢir-i 

Rumî 

Cemile 

Hatun‘un, Hz. 

Hüseyin‘in 

kafasını kesen 

kocasını terk 

edip zor 

durumda 

olması 

Hz. 

Muhammet 

Cemile 

Hatun‘u 

korumasını 

ister. 

Kahraman

a yardım 

edilmesini 

sağlamak 

BeĢir, kadını 

bulup kendi 

evine getirir. 

 

 4.1.2. Eba Müslimname 

 Eba Müslimname‘de, Eba Müslim‘e seyahatlerinde yardım edecek kiĢilerin 

rüyalarına Hz. Muhammet girerek kahramana yardım edilmesini emreder. 

 

 i) Rüya Öncesi  

 Eba Müslim bir seyahatinde kalacak yer arar. Mihyâr adlı birinin evine 

misafir olur. Mihyâr gece bir düĢ görmüĢtür. 

 

 ii) Rüya 

 

 ―Rüyasında Hz. Muhammet‘i görmüştür. Peygamber ona sabahleyin Eba Müslim‘in 

geleceğini ve onu evine misafir etmesini söyler. Bunu yaparsa yanına alıp şefaat 

edeceğini söyler.‖ (Demir, vd 2007a: 112) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Mihyâr rüyadan uyanır uyanmaz, hem Hz. Muhammet‘in emrini yerine 

getirmek için hem de onun Ģefaatine mazhar olabilmek için Müslim ve yanındakilere 
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misafir olarak ağırlar. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Emir ve 

Ġsteği Ġleten  

Rüyadaki 

Emir veya 

Ġstek 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

Eba 

Müslimna

me 

Mihyâr Eba 

Müslim‘in 

Ģehirlerine 

gelmiĢ olması 

Hz. 

Muhammet 

Eba Müslim‘i 

misafir 

etmesini ister 

Kahraman

a yardım 

edilmesini 

sağlamak 

Mihyâr, Eba 

Müslim ve 

yanındakileri 

evinde 

misafir eder 

 

 4.1.3. Battal Gazi Destanı  

 Battal Gazi, çaresiz kalınca, ilahi güç, rüya vasıtasıyla kiĢilerin gönlüne 

rahman düĢürmekte, düĢmanı olarak bilinenler sonradan dost olmaktadırlar. 

 

 i) Rüya Öncesi 

  Battal, Mihraseb PadiĢahın adamlarıyla mücadele de yaralanır. Bir viraneye 

saklanmak zorunda kalır. PadiĢah, veziri Behnam‘a remil attırıp Battal‘ın yerini 

tespit ettirmeye çalıĢır.  

 

 ii) Rüya  

 Behnam evine gelip yatınca rüyasında Hz. Muhammet‘i görür; 

 

 ‖Yâ Behnam, dünki cenk iden benim ciğer köşem fülan yerde(viranede) yatur. Tiz 

oğlun ilen anı şehre getürüp tımar eylen, benim şefaatimden mahrum kalmıyasız, der.‖ 

(Köksal 1984: 168) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Behnam‘ın oğlu da aynı rüyayı görmüĢtür. Rüyadan sonra Behnam, 

Müslüman olur. Gidip Seyit Battal‘ı bulurlar ve yaralarını sarıp iyileĢtirirler. Hz. 

Muhammet, yaralı hâlde olan Battal Gazi‘yi, rüyaya girerek korur. 
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Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Emir ve 

Ġsteği Ġleten  

Rüyadaki 

Emir veya 

Ġstek 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

Battal Gazi 

Destanı 

Behna

m 

Battal 

Gazi‘nin 

yaralı olması 

Hz. 

Muhammet 

Battal Gazi‘yi 

Ģehre getirip 

iyileĢtirmesini 

ister 

Kahraman

a yardım 

edilmesini 

sağlamak 

Battal Gazi, 

Ģehre 

getirilip 

iyileĢtirilir. 

  

 Kahramana yardım emri içeren rüyaların olduğu destanların kesitleri 

aĢağıdaki tabloda bir arada verilmiĢtir. 

  

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Emir ve 

Ġsteği Ġleten  

Rüyadaki 

Emir veya 

Ġstek 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

Müseyyeb 

Gazi 

Destanı 

EĢref Müseyyeb 

Gazi‘nin 

Kufe Ģehrine 

gitmesi 

Hz. 

Muhammet, 

Dört Halife, 

Hz. Hasan 

ve Hüseyin 

Müseyyeb 

Gazi‘ye 

yardım 

etmesi 

emredilir 

Kahramana 

yardım 

edilmesini 

sağlamak 

EĢref, 

Müseyyeb 

Gazi‘yi 

karĢılamaya 

gider 

Müseyyeb 

Gazi 

Destanı 

Kapıcı Müseyyeb 

Gazi‘nin 

Kufe 

Ģehrinin 

kapısında 

beklemesi 

Hz. Ali Kapıyı açıp 

Gazi ve 

yanındakiler

i Ģehre 

alması 

emredilir 

Kahramana 

yardım 

edilmesini 

sağlamak 

Kapıcı, 

Ģehrin 

kapısını açar 

Müseyyeb 

Gazi 

Destanı 

BeĢir-i 

Rumî 

Cemile 

Hatun‘un, 

Hz. 

Hüseyin‘in 

kafasını 

kesen 

kocasını terk 

edip zor 

durumda 

olması 

Hz. 

Muhammet 

Cemile 

Hatun‘u 

korumasını 

ister. 

Kahramana 

yardım 

edilmesini 

sağlamak 

BeĢir, kadını 

bulup kendi 

evine getirir. 

Eba 

Müslimna

me 

Mihyâr Eba 

Müslim‘in 

Ģehirlerine 

gelmiĢ 

olması 

Hz. 

Muhammet 

Eba 

Müslim‘i 

misafir 

etmesini 

ister 

Kahramana 

yardım 

edilmesini 

sağlamak 

Mihyâr, Eba 

Müslim ve 

yanındakileri 

evinde 

misafir eder 

Battal Gazi 

Destanı 

Behna

m 

Battal 

Gazi‘nin 

yaralı olması 

Hz. 

Muhammet 

Battal 

Gazi‘yi 

Ģehre getirip 

iyileĢtirmesi

ni ister 

Kahramana 

yardım 

edilmesini 

sağlamak 

Battal Gazi, 

Ģehre 

getirilip 

iyileĢtirilir. 

Tablo 14: Destanlarda Kahramana Yardım Emri Ġçeren Rüyaların Kesitleri 

 Kahramana yardım emri içeren rüyaların tümü cihat ve kahramanlığın bir 
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arada olduğu Ġslamiyet sonrası destanlarda yer alır. BeĢ destanın dördünde (%80) 

rüyaya girerek kahramana yardım edilmesini sağlayan Hz. Muhammet‘tir. Bir 

destanda ise rüyaya giren Hz. Ali‘dir. Destanların üçünde (%60) kahraman bir 

seferde olduğu için kendisine yardım edilmesi istenir. Bir (%20) destanda kahraman 

yaralı olduğu için, bir destanda ise kahraman çaresiz olduğu için yine kendisine 

yardım edilmesi istenir. Hz. Muhammet, yardım edilmesini istedikten sonra Ģefaat 

müjdesi verir. Hz. Ali ise yardımı istedikten sonra Ģehit olacağı müjdesini verir. 

 

 4.2. Emir ve Ġsteklerin Kahramana Ġletildiği Rüyalar 

 Destanlarda kahramanın yapması gerekenler rüyada kendisine iletilir. Bu 

rüyalarda kahraman hem tehlikelere karĢı uyarılırken hem de görevini yerine 

getirebilmesi için ondan bazı isteklerde bulunulur. Ġslamiyet sonrası destanlarda 

kahramanın görevi cihat düĢüncesiyle Ġslamiyet‘i yaymaktır. Bu görevi yerine 

getirirken din uluları rüyaya girerek yapması gerekenleri ona iletirler. Kahraman bu 

istekleri yerine getirmeye çalıĢır. Bu destanlarda Hz. Muhammet, Hz. Ali, Hz. Hasan 

ve Hüseyin, Battal Gazi gibi ulular rüyada kahramandan bazı isteklerde bulunur ve 

onlara emir verirler. Rüyadan sonra, rüyanın görüldüğü yer nurla dolar. 

 

 4.2.1. Hz. Ali Cenknameleri 

 Rüyalarda kahramana hedef gösterilirken bu hedeflere ulaĢmasında kendisine 

yardımcı da olunur. Hz. Ali, giriĢtiği birçok mücadelede rüyasında Hz. 

Muhammet‘in yardımlarını alır. 

 

 i) Rüya Öncesi  

 Cenknamelerde bunun örnekleri yer alır. Hâverân Cenknamesi‘nde Hz. Ali 

rüyasında Hz. Muhammet‘i görür. Hz. Muhammet, taktik niteliğinde emirler verir. 

 

 ii) Rüya 

 

 ―Peygamber ona, Hâverân ardınca asker göndermesini, kendisinin de Gişverşâh 

kalesine gitmesini ister.‖ (Çetin 1997: 35)  
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 iii) Rüya Sonrası 

 Hz. Ali, rüyada bildirilen taktiklerle düĢmana karĢı galip gelir. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Emir ve 

Ġsteği Ġleten  

Rüyadaki 

Emir veya 

Ġstek 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

Hz. Ali 

Cenknamel

eri 

Hz. Ali Seferde olması Hz. 

Muhammet 

Askerlerin ve 

kendisinin 

nerede 

olacakları 

bildirilir  

Kahraman

a bir emri 

iletmek 

Hz. Ali 

bildirilen 

taktikle galip 

gelir 

 

 4.2.2. Müseyyeb Gazi Destanı 

 Rüyada kahramanlara iletilen emir ve isteklerin bazıları fetihlerle ilgilidir. 

Ulu kiĢiler rüyada bazı yerlerin fethedilmesi için kahramana emir verirler.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Müseyyeb Gazi, ġam seferi öncesinde bir rüya görür. Rüyadan sonra ġam, 

Müseyyeb için alınması Ģart olan bir Ģehir olur. 

 

 ii) Rüya 

 Müseyyeb Gazi rüyasında; 

 

 ―Sağ tarafından nur yükseldiğini görür. Nur içinden sancaklar çıkar. Sancakların 

dibinde melekler vardır. Her sancağın dibinden bir peygamber gelip geçer. En büyük 

sancağın dibinden Hz. Muhammed geçerken yetişip ayağını öper. Hz Peygamber:‖ 

Oğlum, Allah‘ın yardımı seninledir. Benim düşmanlarımı sen helak et.‖dedi. Daha 

sonra Müseyyeb Gazi‘ye bir gömlek verir. Bu gömleği giymesini ve gidip Şam‘ı 

fethetmesini ister. Sonra Hz. Ali gelir ve başına bir imame sarar ve kanını Hâricîlerden 

almasını ister.‖ (Demir 2007: 97)  

 

 Bu rüyada Müseyyeb‘e maddi ve manevi yardımlarda bulunulur. Rüyasında 

Hz. Muhammet‘in kendisine verdiği gömlek ve Hz. Ali‘nin baĢına sardığı imame 
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maddi unsurlardır ve kendisini gazalarda tehlikeden koruyacaktır. Hz. Muhammet‘in 

manevi desteğini alan Müseyyeb yine peygamberin isteği doğrultusunda ġam‘ı 

fethetmek üzere bu rüyadan sonra yola çıkar. 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Müseyyeb Gazi, rüyadan sonra ġam‘ı fetheder. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Emir ve 

Ġsteği Ġleten  

Rüyadaki 

Emir veya 

Ġstek 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

Müseyyeb 

Gazi 

Destanı 

Müseyyeb 

Gazi 

Seferde 

olması 

Hz. 

Muhammet 

DüĢmanları 

helak edip 

ġam‘ı 

fethetmesi 

Kahraman

a bir emri 

iletmek 

Müseyyeb 

Gazi ġam‘ı 

fetheder 

 

 4.2.3. Eba Müslimname  

 Eba Müslim, çok kez rüyasında Hz. Muhammet‘i görür. Ondan emirler alır.  

  

 i) Rüya Öncesi 

 Hz. Muhammet, destan kahramanlarının rüyalarına girerek torunlarını 

katledenlerden öç alınmasını ister. Bu rüyaları en çok Müseyyeb Gazi ve Eba 

Müslim görür.  

 

 ii) Rüya 

 Eba Müslim yine bir gün rüyasında Hz. Muhammet‘i görür. 

 

―Hz. Muhammet savaşa hazırlanmasını, Haricilerden öç almasını ister. Kendisine 

yardım edenlere şefaat edeceğini müjdeler.‖ (Demir, vd 2007a: 53–54)  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Rüyanın etkisiyle Eba Müslim, hazırlanarak Haricilere karĢı savaĢ açar. 
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Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Emir ve 

Ġsteği Ġleten  

Rüyadaki 

Emir veya 

Ġstek 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

Eba 

Müslimna

me 

Eba 

Müslim 

____ Hz. 

Muhammet 

Haricilerden 

öç almasını 

ister 

Kahraman

a bir emri 

iletmek 

Haricilere 

savaĢ açılır 

 

 Semavi dinlerde ve birçok masal, efsane veya hikâyede geçen ―sandık içinde 

denize veya nehre bırakılan bebek‖ motifi Eba Müslim-nâme‘de de geçer. Eba 

Müslimnme‘de Behzâd‘ın oğlu Ferâmüz‘ü Kayser öldürmek ister. Feramüz, Hz. 

Hamza‘nın torunudur. Kayser, öldürmek için emirler verir.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Ferâmüz‘ün öldüğünü zanneder. Yaptığı araĢtırmalar sonucunda ölmediğini 

öğrenince onu öldürecek birini aramaya baĢlar ama bulamaz. Bunun üzerine onu bir 

sandığa koyup denize attırır. O gece Yemlihâ adlı kadın rüyasında Hz. Muhammet‘i 

görür.  

 ii) Rüya 

 

―Hz. Muhammet ona, sandıktaki çocuğun kim olduğunu söyler ve denizden kurtarılması 

gerektiğini bildirir.‖ (Demir, vd 2007b: 391–392) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Ferâmüz Konulduğu sandıktan Hz. Muhammet‘in Yemlihâ adlı bir kadını 

rüyada haberdar etmesiyle kurtulur. 

  

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Emir ve 

Ġsteği Ġleten  

Rüyadaki 

Emir veya 

Ġstek 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

Eba 

Müslimna

me 

Yemlihâ Ferâmüz‘ü

n sandıkta 

olması 

Hz. 

Muhammet 

Ferâmüz‘ü 

kurtarmasını 

ister 

Kahraman

a bir emri 

iletmek 

Ferâmüz‘ü 

kurtarır 
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 4.2.4. Battal Gazi Destanı 

 Destanların bazılarında Hz. Muhammet‘in rüya yoluyla bazı evliliklerin 

yapılmasını istediği görülür. Peygamber, din ulularının eĢlerini seçmelerine bu yolla 

yardımcı olur.  

  

 i) Rüya Öncesi 

 Battal Gazi bir gün bir geziye çıkar. Gezi esnasında bir konakta çok güzel bir 

kız görür. Ve ona âĢık olur. Kız, Battal Gazi‘nin amcası Hasan‘ın kızıdır. Battal gazi, 

bir türlü kızı isteyemez.  

 

 ii) Rüya 

 Bir gece Emir Ömer rüyasında Hz. Muhammet‘i görür.  

 

―Hz. Muhammet,  Hasan‘ın kızını Battal Gazi‘ye verir ve Emir Ömer‘den kızı istemesini 

söyler.‖ (Demir, Erdem 2006: 29) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Emir Ömer, gördüğü rüyadan sonra Battal Gazi‘yi ve kızı evlendirir. 

Peygamber iĢaret ettiğinden Battal‘ın ilk eĢi olan amcasının kızı Zeynep‘le evlenmesi 

bu sebeple önemlidir (Köksal 1984: 167). 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Emir ve 

Ġsteği Ġleten  

Rüyadaki 

Emir veya 

Ġstek 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

Battal Gazi Emir 

Ömer 

Battal‘ın 

Zeynep‘e 

âĢık olması 

Hz. 

Muhammet 

Battal ve 

Zeynep‘in 

evlendirilmele

rini ister 

Kahraman

a bir emri 

iletmek 

Battal Gazi ve 

Zeynep 

evlendirilirler 

 

 4.2.5. DaniĢmentname 

 Hz. Muhammet‘in rüyaya girerek evlendirilmelerini emrettiği diğer bir çift 

Efrumiyye ve Artuhı‘dır. Ġkisi de daha sonra Müslüman olan bu çift Hz. 

Muhammet‘in DâniĢment Gazi‘nin rüyasındaki isteğinden sonra evlendirilirler. 
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 ―Melik Gazi bir gece rüyasında Hz. Muhammet‘i görür. Dânişmend hemen elini öper. 

Hz. Muhammed, onu bağrına basar ve belini sıvazlar. Daha sonra Efrumiyye ve 

Artuhı‘nın evlendirilmesini ister.‖ (Demir 2004: 151) 

  

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Emir ve 

Ġsteği Ġleten  

Rüyadaki 

Emir veya 

Ġstek 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

DaniĢment

name 

Melik 

Gazi 

____ Hz. 

Muhammet 

Efrumiyye ve 

Artuhı‘nın 

evlendirilmele

rini ister 

Kahraman

a bir emri 

iletmek 

Efrumiyye ve 

Artuhı 

evlendirilirler 

  

 DâniĢment Gazi, Hz. Muhammet‘i, Battal Gazi‘yi ve diğer ölmüĢ gazileri 

rüyasında görür ve onlardan belli güç iĢler için emirler alır (Yüce 1987: 134). 

Ġslamiyet‘in devam etmesi için kahramanlar düĢmanları alt ederken hem fikir hem de 

görev ataları onlara bu yolda yardımcı olup isteklerde bulunurlar. Kâfir neslini sona 

erdirebilmek için Battal Gazi, Melik‘ten bazı isteklerde bulunur.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Melik Gazi, Deryanos Kilisesi‘ni rüyanın rehberliğiyle sihirli ejderhalardan 

temizleyip ele geçirir. Bu kilisenin kâfiler arasında önemli bir yeri vardır. Kilisenin 

ele geçirildiği gece Melik Gazi bir rüya görür.  

 

 ii) Rüya 

 

―Kilisenin içindeyken bir atlı gelir ve külüngünü çıkarıp kiliseyi yıkmak ister. Melik, 

ona kim olduğunu sorar. Bu atlı da Battal Gazi olduğunu söyler ve başarısından dolayı 

onu tebrik eder. Bu kilisenin kâfirler için çok önemli olduğunu ve kâfir neslinin sona 

ermesi için bu kiliseyi yıkması gerektiğini söyler.‖ (Demir 2004: 111) 

 

 Battal Gazi, halefi Melik Gazi‘nin rüyasına girerek baĢarılarından dolayı 

tebrik eder ve ele geçirilen kilisenin yıkılması gerektiğini söyler. 
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 iii) Rüya Sonrası 

  Melik, uykudan uyanır ve kiliseyi yıkmaya baĢlar. Selefi Battal Gazi‘nin 

önerilerini yerine getirir.  

  

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Emir ve 

Ġsteği Ġleten  

Rüyadaki 

Emir veya 

Ġstek 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

DaniĢment

name 

Melik 

Gazi 

Deryanos 

kilisenin 

ele 

geçirilmesi 

Battal Gazi Kilisenin 

yıkılmasını 

ister 

Kahraman

a bir emri 

iletmek 

Melik Gazi 

kiliseyi yıkar 

 

 AĢağıdaki tabloda kahramana rüyasında bir emrin verildiği destanların 

kesitleri bir arada verilmiĢtir. 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Emir ve 

Ġsteği Ġleten  

Rüyadaki 

Emir veya 

Ġstek 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

Hz. Ali 

Cenknameler

i 

Hz. Ali Seferde 

olması 

Hz. 

Muhammet 

Askerlerin ve 

kendisinin 

nerede 

olacakları 

bildirilir  

Kahramana 

bir emri 

iletmek 

Hz. Ali 

bildirilen 

taktikle galip 

gelir 

Müseyyeb 

Gazi Destanı 

Müseyye

b Gazi 

Seferde 

olması 

Hz. 

Muhammet 

DüĢmanları 

helak edip 

ġam‘ı 

fethetmesi 

Kahramana 

bir emri 

iletmek 

Müseyyeb 

Gazi ġam‘ı 

fetheder 

Eba 

Müslimname 

Eba 

Müslim 

____ Hz. 

Muhammet 

Haricilerden 

öç almasını 

ister 

Kahramana 

bir emri 

iletmek 

Haricilere 

savaĢ açılır 

Eba 

Müslimname 

Yemlihâ Ferâmüz‘ü

n sandıkta 

olması 

Hz. 

Muhammet 

Ferâmüz‘ü 

kurtarmasını 

ister 

Kahramana 

bir emri 

iletmek 

Ferâmüz‘ü 

kurtarır 

Battal Gazi Emir 

Ömer 

Battal‘ın 

Zeynep‘e 

âĢık olması 

Hz. 

Muhammet 

Battal ve 

Zeynep‘in 

evlendirilmele

rini ister 

Kahramana 

bir emri 

iletmek 

Battal Gazi 

ve Zeynep 

evlendirilirle

r 

DaniĢmentna

me 

Melik 

Gazi 

____ Hz. 

Muhammet 

Efrumiyye ve 

Artuhı‘nın 

evlendirilmele

rini ister 

Kahramana 

bir emri 

iletmek 

Efrumiyye 

ve Artuhı 

evlendirilirle

r 

DaniĢmentna

me 

Melik 

Gazi 

Deryanos 

kilisenin 

ele 

geçirilmesi 

Battal Gazi Kilisenin 

yıkılmasını 

ister 

Kahramana 

bir emri 

iletmek 

Melik Gazi 

kiliseyi yıkar 

Tablo 15: Türk Destanlarında Kahramana Emir Verilen Rüyaların Kesitleri 
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 Kahramana rüyasında bir emrin veya isteğin iletildiği rüyalar Ġslamiyet 

sonrası Türk destanlarında yer alır. Yedi destanın altısında rüyaya Hz. Muhammet, 

birinde Battal Gazi rüyaya girerek kahramana emir ve isteklerini iletirler. Yedi 

destanın beĢinde rüyayı kahraman olan din uluları görür. Diğer iki destanda rüyaları 

bir yönetici ve sıradan bir kadın görür. Rüyaların tümünün iĢlevi kahramana bir emir 

ve isteği iletmektir. Bu emir ve isteklerin neler oldukları aĢağıdaki grafikte 

oranlarıyla verilmiĢtir. 

 

 

                             Grafik 51: Türk Destanlarında Kahramana Rüyada Ġletilen Emir ve Ġstekler 

 

 Yedi destanın üçünde (%43) kahramanın kâfirlere karĢı savaĢması, öç alması 

istenir. Battal Gazi ve DaniĢment Gazi destanlarında kahramanların evlendirilmesi 

için Hz. Muhammet rüyada talepte bulunur. Battal Gazi halefi DaniĢment‘in rüyasına 

girerek önemli bir kilisenin yıkılmasını ister. Hz. Hamza‘nın torunu bir sandığın 

içinde zor durumda olduğundan Hz. Muhammet, bir kadının rüyasına girerek 

kurtarılmasını ister. 

  

 5. Din DeğiĢtirten Rüyalar 

 Ġslamiyet‘ten sonraki destanlarda sıklıkla rastlanılan bir rüya motifidir. 

Müslüman olan destan kahramanlarımızın yanındaki yardımcı karakterlerin dost 

haline gelebilmeleri Müslüman olmalarına bağlıdır. Sonucunda din değiĢtirilen bu 

rüyalarda bazı semboller kullanılır. ―Ağızdan karakuĢun çıkıp yerine akkuĢun 

3; 43% 

2; 29% 

1; 14% 

1; 14% Kafirlere KarĢı

SavaĢılması

Kahramanların

Evlendirilmesi

Kilisenin Yıkılması

kahramanı

Kurtarmak
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girmesi‖ en fazla karĢılaĢılan motiftir. Peygamberin,‖Dinin kırk altıda biri rüyadır.‖ 

hadisinden hareketle rüya yoluyla Müslüman olma, Ġslamiyet sonrası destanlarda 

yaygındır. Rüyada genellikle Hz. Muhammet‘in çağrısına uyulur ve Müslüman 

olunur. Battalname, Danişmentname, Saltukname gibi dinî içerikli destanlarda, 

genellikle Hristiyanlığa karĢı verilen mücadeleler anlatıldığından, din değiĢtirme 

motifi Hristiyanlıktan Müslümanlığa doğru olur. Bu süreç bu destanların asıl 

gayesidir.  Hz. Muhammet, Hz. Ali, ismi bilinmeyen ama Ġslamiyet‘i temsil eden 

kiĢi, nur yüzlü Pirler, Kırk Ruh rüyalarda Müslümanlığa sevk eden kiĢilerdir. 

Destanlarda Müslüman olma iki Ģeklide gerçekleĢir. Din uluları rüyada 

kahramanların Ġslamiyet‘i seçmelerini isterler veya kahramanlar gördükleri rüyanın 

etkisiyle din değiĢtirmeyi kendileri isterler. Destanlarda din değiĢtiren kahramanlar, 

rüyalarındaki telkinlerinden sonra din değiĢtirseler de, bu rüyaların görülmelerinin 

çeĢitli nedenleri vardır. En önemli neden farklı dinlerden olan kahramanların 

evlenmek istemeleridir. Bu sebepten dolayı Müslüman olmak için çağrı niteliğindeki 

rüya görülür ve ardından Müslüman olunur. Evlenmenin önündeki engeller kalkınca 

birbirini sevenler evlenir. 

 Ġslamiyet sonrası destanlar arasında Oğuz Kağan destanının diğerlerinden 

farklı birçok yönü vardır. En önemli fark, destan kahramanının rüyaya girerek 

annesinin din değiĢtirmesini istemesidir.   

 

 5.1. Oğuz Kağan Destanı (Ġslamiyet Sonrası) 

 Oğuz Kağan destanının Ġslamiyet öncesi ve sonrası olmak üzere iki farklı 

rivayeti vardır. Ġslamiyet sonrası rivayetinde destanın baĢından itibaren Ġslamiyet‘in 

etkisi hissedilir. ReĢideddin‘in Câmiu‘t-tevârih‘indeki Ġslamiyet sonrası Oğuz Kağan 

destanında Oğuz Kağan‘ın bebek yaĢta iken annesinin rüyasına girmesi kahramanın 

rüya yoluyla isteklerini iletmesi bakımından tek örnektir. 

 

 i)Rüya öncesi 

 Karahan babasının yerine geçip kağan olduktan sonra bir oğlu (Oğuz Kağan) 

dünyaya gelir. Çocuk üç gün üç gece anasının sütünü emmez. Annesi bu duruma çok 

üzülür. 
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 ii) Rüya 

 

―Anne, bir gece rüyasında oğlunun kendisine bir şeyler söylediğini gördü; ―Eğer 

sütünü emmemi istiyorsan biricik Tanrı‘yı ikrar ve itiraf et. Üzerine olan hakkını olduğu 

gibi farz bil.‖ Kadın üç gece bu hâli rüyasında gördü.‖ (Togan 1982: 17) 

 

 iii) Rüya Sonrası  

 Oğuz Kağan‘ın annesi gördüğü rüyadan sonra uyarıları dikkate alarak 

Müslüman olur. Annesi Müslüman olduktan sonra, Oğuz Kağan annesini emmeye 

baĢlar. Oğuz Kağan, kavmini hak dinine sokmak için Tanrı tarafından gönderilmiĢ 

bir hükümdar olarak gösterilir. Böylece Türklerin, kavmine Allah‘ın dinini getiren ve 

büyük fetihler yapan bir hükümdara sahip olmakla, Moğollar ve Araplar kadar Ģerefli 

ve üstün bir kavim oldukları ispat edilmeye çalıĢılır (Sümer 1992: 273). 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyaya 

Giren 

Din 

DeğiĢtirmeni

n Nedeni 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

Oğuz 

Kağan 

Destanı 

Oğuz 

Kağan‘ın 

annesi 

Oğuz 

Kağan‘ın 

onu 

emmemesi 

Oğuz Kağan Oğuz 

Kağan‘ın 

isteği 

Annenin 

Müslüman 

olmasını 

sağlamak 

Anne 

Ġslamiyet‘i 

seçer 

 

 5.2. Hz. Ali Cenknameleri 

 Cenkname‘de rüya görmek veya rüyaya girmek, mucize ya da keramet olarak 

ayrılır (Çetin 1997: 39). Hz. Ali‘nin karĢısındaki kiĢiler rüya görerek Müslüman 

olurlar. Bunlar mucize veya keramet olarak nitelendirilirler.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Cenkname‘de insanlar gördükleri rüyalardan sonra gruplar halinde veya teker 

teker Müslüman olurlar. Gruplar hâlindeki din değiĢtirmeler bazen savaĢlar sırasında 

gerçekleĢir. Kahkaha cenginde Hz. Muhammet‘in rüyada görülmesi ile insanların 

Müslüman olması Ģu beyitler ile ifade edilir; 
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 ii) Rüya  

 

  ―Düşde gördiler ki Muhammed gelür 

  İki cihan halkına rahmet gelür 

 

  Çünki bu kullar görürler Seyyid‘i 

  Karşu varub bunları gör neyledi 

 

  Kamusı banmak yukarı getürür 

  Mustafa öginde imân getürür‖ (Çetin 1997: 392). 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Halk gördüğü bu rüyadan sonra topluluklar halinde Ġslamiyet‘i seçer. SavaĢ 

sırasındaki bu din değiĢtirmeyle beraber, savaĢtaki saflar da değiĢir. Böylelikle Ġslam 

orduları galip gelir. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyaya 

Giren 

Din 

DeğiĢtirmeni

n Nedeni 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

Cenkname Halk SavaĢ 

halinde 

olmaları 

Hz. 

Muhammet 

Hz. 

Muhammet‘te

n etkilenerek 

Müslüman 

olurlar 

Halkın 

Müslüman 

olmasını 

sağlayarak Hz. 

Ali‘ye 

savaĢında 

yardım etmek 

Halk, 

topluluklar 

hâlinde 

Müslüman 

olur 

 

Ġslamiyet sonrası kahramanlık destanlarında din değiĢtirme motifi Hristiyan 

KeĢiĢler arasında yaygındır. Peygamber genellikle simgesel bir görünüm içinde, 

güneĢ ya da ay olarak ortaya çıkar. Bu motif, bu tür din değiĢtirmenin önemli olduğu 

aĢk ve kahramanlığın beraber iĢlendiği destanlarda da önemli bir yer tutar (Schimmel 

2005: 138).  

 Eski Türk inançlarında kutsal sayılan güneĢ ile onun çevresinde teĢekkül eden 

inanç örneğini Cenknamelerde görmek mümkündür. Hayber Cengi‘nde Merhab‘in 

karısı Leim‘in rüyası Ģöyle anlatılır; 

 

  ―Ol gice düşinde görmüş ol hatun 

  Kim güneş gökten iner bütün 
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  Koynuna girer gelir kapar cânı 

  Rahat olur dinlenür cânı teni‖ (Çetin 1997: 395) 

 

Leim‘in gördüğü bu rüyada güneĢ ile Hz. Muhammet sembolize edilir. 

Rüyanın sonunda Leim, Hz. Muhammet‘ten etkilenerek Müslüman olur. 

Cenkname‘de Sarsar Kalesi Meliki Anika‘nın rüyası ve rüyada Müslüman 

olması Ģu beyitler ile anlatılır; 

 

  ―Ben gice düşümde gördüm Ahmed‘i  

  İki cihan güneşi Muhammed‘i 

 

  Benüm adum durur bilgil Anika 

  Âşıkım Mustafa ile Sâdık‘a 

 

  Bilesince geldi gördüm Haydar‘ı 

  Zülfigâr‘ı çekdi gördüm din eri 

 

  Zülfigârı çekdi bana ol Gâzi 

  İmân arz itdi bana kendözi 

 

  Ol zamândan beri Müslümân olmuşam 

  İnanuben ehl-i imân olmuşam‖(Çetin 1997: 392).   

 

 Cenkname‘de gördüğü rüyayla Müslüman olan birçok kiĢiden bahsedilir. 

Bunların sadece bazılarına bu çalıĢmada yer verilmiĢtir. Bunların diğer ikisi 

Ģunlardır; Kıssa-ı Müzelzil-bin Menaf kısmında, GerdûĢ zengin bir putperesttir. 

Rüyasında Allah‘ın çerisi olduğunu söyleyen nûrâni yüzlü, güzel insanları ve o 

insanların Hz. Muhammet‘in yanında gittiklerini görmüĢtür. Bunun üzerine 

Müslüman olur (Çetin 1997: 19). Aremrem, ismini bilmediği ama Ġslâmiyet‘i temsil 

eden birini rüyada görmek suretiyle Müslüman olur (Çetin1997: 393). 
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 5.3. Battal Gazi Destanı  

 Görülen rüyadan sonra din değiĢtirme en çok Battal Gazi destanında yer alır. 

Bu din değiĢtirmelerin ardından insanlar saf değiĢtirip Battal Gazi‘ye katılırlar. Rüya, 

Battal Gazi için genelde kurtarıcı bir özellik gösterir. DüĢmanları gördükleri korkulu 

rüyalardan sonra onu esaretten kurtarmaya çalıĢırlar.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Destandaki rüya motifi, Battal‘ın düĢmanı Kayser‘in en yakın silahĢorlarının 

ve beylerinin bile saf değiĢtirmelerini sağlayacak kadar iyi iĢlenmiĢtir (Köksal 1984: 

168). Battal Gazi bir mücadeleden sonra zindana atılır. Zindandan Kayserin 

beylerinden olan Kelb‘in gördüğü rüyalar sonucu kurtulur.  

 ii) Rüya 

 

―Kelb gece rüyasında Hz. Muhammed‘i görür.‖ (Demir, Erdem 2006: 35). 

 

 Bu rüyanın farklı bir rivayetinde, rüyayı Kilâb‘ın oğlu Ġsmail görür; 

 

―Babası Battal Gazi‘yi zindana attıktan sonra düşünde üç defa ejderha görür. 

Ejderhalar ―Küfrü terk edip Muhammed dinine gir yoksa sarayı yakarız.‖şeklinde 

tehditler ederler.‖  (Köksal 1984: 168) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Ġki rüyadan da sonra Kelb/Kilâb Müslüman olur ve Battal Gazi‘yi zindandan 

çıkarır.  

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyaya 

Giren 

Din 

DeğiĢtirmeni

n Nedeni 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

Battal Gazi 

Destanı 

Kelb / 

kilâb 

Battal‘ın 

zindana 

atılması 

Hz. 

Muhammet / 

Ejderhalar 

Hz. 

Muhammet‘te

n etkilenerek 

veya 

ejderhalardan 

korkarak 

Müslüman 

olur 

Kelb‘in 

Müslüman 

olmasını 

sağlayarak 

Battal‘ı 

zindandan 

kurtarmak 

Kelb / Kilâb 

Müslüman 

olur ve 

Battal‘ı 

zindandan 

çıkarır. 
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 Rüya yoluyla Müslüman olup imana gelen ve Battal‘ın hizmetine girerek onu 

zindandan kurtaranlardan biri de Kaytur adlı Hristiyan komutandır. Komutan, 

Battal‘ı yakalayıp zindana attıktan sonra bir rüya görür.  

 

―Rüyasında Hz. Muhammet‘ten şefaat ister ama verilmez. Resul; Benüm Battal‘ımı 

zindandan çıkar ve onun önünde Müslüman ol. Tâ ki kıyâmet gününde ban sana şefaat 

idem, der.‖ (Köksal 1984: 168)  

 

 Rüyadan sonra Kaytur Müslüman olur ve Battal‘ı attırdığı zindandan çıkarır. 

Destanda Battal Gazi‘ye destan boyunca bilgi yönünden yardım edecek olan ġemmas 

Pir de gördüğü rüya sonucu Hristiyan iken Müslüman olur (Köksal 1984: 167). 

 Destanda Battal Gazi‘nin evliliklerinde rüyaların önemli iĢlevleri vardır. 

Battal‘ın evleneceği kadınlar gördükleri rüyalarla Müslüman olurlar. Müslüman 

olmalarını Hz. Muhammet ister. Din değiĢtirmeyle beraber evleneceklerinin müjdesi 

de verilir. Evlenecekleri kiĢinin Battal Gazi olduğunu rüyadan sonra öğrenirler.  

 Kayser‘in kızı Mah Piyruz gördüğü bir rüyayı Battal‘ın eĢi Zeynep‘e Ģöyle 

anlatır; 

 

 ―Kırk gündür ki Resûl Hazretlerini düşümde gördüm. Bu kırk Sünnileri anun katında 

gördüm. Resûl Hazreti ayıttı;‖Bu kırk kişiyi Uçmak‘a ilettik!‖Ben dahı ayıttım; Ya 

Resûl, beni bunların birine ver. Ol ayıttı; ―Kırk günden sonra ruznından aşağı kim 

inerse, seni ben ana verdim.‖ (Köksal 1984: 167). 

 

 Rüyayı gören Mah Piyruz, rüyayı Battal‘ın ilk eĢi Zeynep‘e anlatır. Hz. 

Muhammet‘in yanında cennetle müjdelenen Kırk Sünni vardır. Mah Piyruz, cennetle 

müjdelendikleri için Hz. Muhammet‘ten kendisini bunlardan biriyle evlendirmesini 

ister. Hz. Muhammet de beklemesini söyler. Bu rüya anlatılırken rüyanın üzerinden 

kırk gün geçmiĢtir. Mah Piyruz, Peygamber söylediği için geleni beklemektedir. Bu 

konuĢmaları duyan Battal durduğu yerden çıkagelir.  Bu rüyada Peygamber Battal‘ı 

iĢaret ettiğinden Battal, Mah Piyruz‘u alır. Mah Piyruz, Battal‘ın düĢmanı Kayser‘in 

kızı olduğu için evliliğin önemi artar. Bu rüya sayesinde Battal‘ın cennetle 

müjdelenen kırk kiĢiden biri olduğu ve rüya yoluyla kutsandığı gösterilmiĢ olur. 
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Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyaya 

Giren 

Din 

DeğiĢtirmeni

n Nedeni 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

Battal 

Gazi 

Destanı 

Mah 

Piyruz 

Kayser‘in 

kızı 

____ Hz. 

Muhammet  

Hz. 

Muhammet‘i 

rüyasında 

görmek  

Mah 

Piyruz‘u 

Müslüman 

yaparak 

Battal‘la 

evlendirmek 

Mah Piyruz 

Müslüman 

olur ve 

Battal‘la 

evlenir 

 

 Battal Gazi‘nin üçüncü eĢi olan Gülendam da rüyasında Hz. Muhammet‘i 

görür. Hz. Muhammet imana gelmesini söyler. Bir oğlu olacağını müjdeler ve adının 

BeĢir olmasını ister. Evleneceği Battal‘ın da baĢucunda olduğunu bildirir. Rüya 

Ģöyledir; 

 

 ‖Ben seni Battal‘a verdim. Senden bir oğul ola, adı Beşir ola. Tiz imdi imâna gel, işte 

başın ucundadır.‖ (Köksal 1984: 167) 

 

 5.4. DaniĢmentname 

 Danişmentname‘de din değiĢtirme bir kalıp çerçevesinde ilerler. Melik veya 

yanındaki diğer kahramanlar sefere çıktıkları yerlere varmadan, oralarda kendilerine 

yardımcı olacak kiĢiler Müslüman olmalıdır. Bu kiĢilerin rüyasına Hz. Muhammet, 

Dört Halife, Battal Gazi, Abdülvehhâb Gazi gibi din uluları girerek Müslüman 

olmaları istenir. Rüyada Ģahadet getirildikten sonra Melik ve arkadaĢlarının geleceği 

haber verilir ve karĢılanmaları, saflarına katılıp yardımcı olunması istenir. Melik‘e bu 

durumun anlatılması ve kendisinin yanında yer alınacağının bildirilmesiyle bu süreç 

tamamlanır.  

 Bu sürecin ilk örneği Efrumiyye‘yi esaretten kurtarmaya giden Artuhı‘nın 

yolculuğunda görülür. Artuhı ve Efrumiyye‘nin evliliklerinde bir dizi rüya rol alır. 

Artuhı, Amasya Beyi ġattat‘ın kızı Efrumiyye‘ye âĢıktır. ġattat kızını vermek 

istemez. Melik, Artuhı‘yı Efrumiyye ile evlendirme sözü vermiĢtir. Efrumiyye, esir 

edilmiĢtir. Artuhı, onu kurtarmak için Mankuriyye‘ye giderken yolda Hz. 

Muhammet‘i rüyasında görerek Müslüman olan Kara Tigin ile karĢılaĢır. Hz. 
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Muhammed, Kara Tigin‘i Artuhı‘ya yardım etmesi için görevlendirmiĢtir (Demir 

2004: 39). Kara Tigin, Artuhı varmadan gördüğü rüya sonucu Müslüman olmuĢ ve 

Artuhı‘ya yardım etmekle görevlendirilmiĢ biridir.  

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyaya 

Giren 

Din 

DeğiĢtirmeni

n Nedeni 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

DaniĢment

name 

Kara 

Tigin 

___ Hz. 

Muhammet  

Hz. 

Muhammet‘i 

rüyasında 

görmek  

Kara Tigin‘i 

Müslüman 

yaparak 

Artuhı‘ya 

yardım 

etmesini 

sağlamak 

Kara Tigin 

Müslüman 

olur ve 

Artuhı‘ya 

yardım eder. 

 

 Battalname ve Saltukname‘de Müslüman olan kiĢilerin adları genellikle 

değiĢirken Danişmentname‘de ise sadece Serkis‘e Ahmet ismi eklenerek Ahmet 

Serkis olmuĢtur. Artuhı, Kara Tigin ve Meryem‘i evlendirip yola devam ederken bir 

sabah yük atlarının çalındığını görür. Artuhı atları ararken yolda Serkis adlı biriyle 

karĢılaĢır. Serkis, gece bir rüya görmüĢtür.  

 

―Rüyasında kendini Mekke‘de görür. Yakınlardaki bir dağa yetmiş bin melek inmiştir. 

Orada Hz. Muhammet‘i görür ve Müslüman olarak elini öper. Hz. Muhammet yarın 

Artuhı‘yla karşılaşacağını ve onun Melik‘in yârenlerinden olduğunu söyler.‖ (Demir 

2004: 195). 

 

 Serkis, gördüğü rüyadan etkilenerek Müslüman olur. Bu rüya üzerine 

Artuhı‘ya katılır. Artuhı da ona Ahmet önadını verir. 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyaya 

Giren 

Din 

DeğiĢtirmeni

n Nedeni 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

DaniĢment

name 

Serkis ___ Hz. 

Muhammet  

Hz. 

Muhammet‘i 

rüyasında 

görmek  

Serkis‘i 

Müslüman 

yaparak 

Artuhı‘ya 

yardım 

etmesini 

sağlamak 

Serkis 

Müslüman 

olur ve 

Artuhı‘ya 

yardım eder. 

Ahmet ön 

adını alır 
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Efrumiyye, Artuhı onu istediğinde henüz Müslüman değildir. Babası onu 

Artuhı‘ya vermeyince gece bir düĢ görür; 

 

 ―Kendini bir bağda görür. Bağda bir köşk vardır. Etrafında çağlayıp akan dört ırmak 

vardır. Biri su, biri süt, biri bal ve biri şaraptır. Köşkten amber kokuları yayılmaktadır. 

İçeride bir taht vardır. Ayakları yakuttan ve laldendir. O tahtın üstünde biri 

oturmaktadır. İmamesi nurdan, yüzü nurdan… o kişi ona ―Hoş geldin, yâ Artuhı‘nın 

helâli Efrumiyye!‖ dedi. Kim olduğunu sorar. İki cihan serveri Hz. Muhammed 

olduğunu söyler. Ona Müslüman olmasını söyler ve içmesi için şerbet verir ve Rum‘un 

fethedileceğini söyler.‖ (Demir 2004: 78–79) 

 

Rüyada cennete benzeyen bir bağın tasviri yapılmaktadır. Hz. Muhammet, 

tahtın üzerinde tasvir edilir. Hz. Muhammet kendisine içmesi için bir Ģerbet verir.  

ġerbet Ġslamiyet‘e geçiĢi simgelemektedir. Hz. Muhammet, Müslüman olmasını 

ister. Bu rüyanın etkisiyle Efrumiyye Ġslamiyet‘i seçerek Müslüman olur ve rüyada 

iĢaret edilenlerin gerçekleĢmesini beklemeye baĢlar. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyaya 

Giren 

Din 

DeğiĢtirmeni

n Nedeni 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

DaniĢment

name 

Efrumiyye ___ Hz. 

Muhammet  

Hz. 

Muhammet‘in,  

rüyasında 

Müslüman 

olmasını 

istemesi  

Efrumiyye‘y

i Müslüman 

yapmak 

Efrumiyye 

Müslüman 

olur. 

 

 KeĢiĢlerin veya ruhbanların din değiĢtirmesi Danişmentname‘de sıklıkla yer 

alır. Melik DaniĢment, mücadelelerinde zor durumda kalınca yardımına hemen 

peygamber tarafından görevlendirilen kiĢiler yetiĢir. Peygamberin görevlendirdiği bu 

kiĢilerin bazıları, rüyada Hz. Muhammet‘i görerek Müslüman olan ruhbanlardır. 

Bunların yol göstermesiyle fethedilmesi güç olan yerlerin fethi kolaylaĢır. Bu sürecin 

ilk örneğine bir kadın ruhban olan Meryem‘in rüyasında rastlanılır. Melik ve rüyayla 

Müslüman olan Kara Tigin, Mankuriyye Kalesi‘nde esir olan Efrumiyye‘yi 
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kurtarmaya çalıĢırken, kalede Meryem adlı bir kadınla karĢılaĢırlar. Kadın gece bir 

rüya görmüĢtür.  

 

―Rüyasında kaleye alevleri göğe ulaşan bir ateş düşmüştür. O ateşte eşi ve kayını da 

ölür. Kaledekilerin bazıları bu ateşten kurtulur. Daha sonra çok güzel bir bağ görür. 

Bağdaki tahtta Hz. Muhammet oturmaktadır. Hz. Muhammet ona, bu ateşin gazilerin 

kılıcı olduğunu, ateşte yananların kâfir; yanmayanların ise Müslüman olduğunu söyler. 

İslamiyet‘i seçmesini ve yarın gelecek olan Melik ve Kara Tigin‘ e yardım etmesini 

ister.‖ (Demir 2004: 189)  

 

Rüyada, Efrumiyye‘nin rüyasında olduğu gibi güzel bir bağdan 

bahsedilmektedir. Hz. Muhammet, bağdaki tahtta oturmaktadır. Hz. Muhammet, 

ateĢi göstererek Meryem‘in bir tercihte bulunmasını ister. Bu rüyayla Müslümanlığı 

seçen Meryem, kaleye girip Efrumiyye‘yi bulabilmeleri için Melik ve Kara Tigin‘e 

yardım eder. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyaya 

Giren 

Din 

DeğiĢtirmenin 

Nedeni 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

DaniĢment

name 

Meryem ___ Hz. 

Muhammet  

Hz. 

Muhammet‘in,  

rüyasında 

Müslüman 

olmasını 

istemesi  

Meryem‘i 

Müslüman 

yaparak 

Melik ve 

Kara Tigin‘e 

yardım 

etmesini 

sağlamak 

Meryem 

Müslüman 

olur, Melik 

ve Kara 

Tigin‘e 

yardım eder 

 

 Turhal‘ı fethedip Zile‘yi kuĢatan Melik DâniĢment‘e Biytir AguĢ adlı bir 

ruhban yardımcı olur. Biytir AguĢ, gece rüyasında Hz. Muhammet‘i görmüĢtür.  

 

―Hz. Muhammet‘in güzelliğine hayran kalmıştır. Hz. Muhammet, onu dine davet eder. 

Hz. Muhammet‘in davetini kabul eder. Hz. Muhammet ona, Melik‘e kalenin gizli yolunu 

göstermesini emreder.‖ (Demir 2004: 145)   

 

 Rüyadaki Ģahadetten sonra Müslüman olan AguĢ, denileni yapar ve Melik‘e 
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gizli geçitleri gösterir. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyaya 

Giren 

Din 

DeğiĢtirmenin 

Nedeni 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

DaniĢment

name 

AguĢ ___ Hz. 

Muhammet  

Hz. 

Muhammet‘in,  

rüyasında 

Müslüman 

olmasını 

istemesi  

AguĢ‘u 

Müslüman 

yaparak 

Melik‘e 

yardım 

etmesini 

sağlamak 

AguĢ 

Müslüman 

olur, 

Melik‘e 

yardım eder 

 

  Melik Gazi de atası Battal Gazi gibi, daha önce Hristiyan olan ve gördüğü 

rüyayla Ġslamiyet‘i seçen bir kadınla evlenir. Rüyasında Melik‘le evleneceğini gören 

GülnuĢ Banu‘nun Müslüman olması, uzun bir süre sonra gördüğü ikinci bir rüyada 

Hz. Muhammet‘in çağrısına uymakla gerçekleĢir. 

 

 ―Rüyasında Hz. Muhammet ona cehennemde yananları ve cennette güzel vakit 

geçirenleri gösterir. Cennete gidebilmesi ve Melik‘le evlenebilmesi için Müslüman 

olması gerektiğini söyler.‖ (Demir 2004: 218) 

  

 GülnuĢ Banu, Müslüman olarak Melik‘le evlenir. Battal ve DaniĢment‘in 

evliliklerinde Hz. Muhammet‘in yol göstermesi önemlidir. Hz. Muhammet, 

kahramanların evlenecekleri kadınları kendisi seçer. Hristiyan olan kadınların 

rüyasına girerek Müslüman olmalarını sağlar. Bu kadınlar aynı zamanda, 

kahramanların savaĢlarında ilk baĢta karĢı taraftadırlar. Müslüman olunca 

kahramanın yanında yer alarak savaĢlarda fayda sağlarlar. Bu açıdan bu evlilikler 

askerî anlamda da önemlidir. Hz. Muhammet böylelikle kahramanı evlendirmenin 

yanında mücadelesinde ona yardımcı olmaktadır. 
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Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyaya 

Giren 

Din 

DeğiĢtirmeni

n Nedeni 

Rüyanın ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

DaniĢment

name 

GülnuĢ 

Banu 

___ Hz. 

Muhammet  

Hz. 

Muhammet‘in,  

rüyasında 

Müslüman 

olmasını 

istemesi  

GülnuĢ Banu‘yu 

Müslüman 

yaparak 

Melik‘le 

evlendirmek ve 

Melik‘e yardım 

etmesini sağla. 

AguĢ 

Müslüman 

olur, 

Melik‘e 

yardım eder 

  

 5.5. Saltukname 

Saltukname‘de din değiĢtirme motifi kendisinden önceki destanlarda olduğu 

gibi önemli bir motiftir. ġerif‘in karĢısındakiler, gördükleri rüyalarla Müslüman 

olurlar.  

i) Rüya Öncesi 

ġerif, Elyûn-i Rumî adında kâfirle savaĢır. Onu alt eder. Tam öldüreceği 

sırada, Elyûn aman diler ve gördüğü rüyayı anlatır.  

 

ii) Rüya 

Rüyasında; 

 

 ―Ağzından kara bir kuş çıktığını yerine ak bir kuş girdiğini ve sabahleyin uyanıp içki 

içtikten sonra da ağzından büyük bir yılan çıktığını söyler.‖ (Yüce 1987: 335) 

  

 iii) Rüya Sonrası 

 Rüyada ağızdan çıkan kara kuĢ ve onun yerine giren ak kuĢ din değiĢtirmeyi 

ifade eder. Bırakılan din ağızdan çıkıp terk eden kara kuĢla, yeni din ağıza yeni giren 

ak kuĢla ifade edilir.  Rüyanın devamında görülen ağızdan çıkan büyük yılan terk 

edilmesi gereken alıĢkanlıkların simgesidir. Bu rüya Elyûn‘un Müslüman olacağına 

iĢarettir. Hızır ġerif, bu rüyadan sonra ona Ġlyas adını koyar.  Bu rüya, N. Demir ve 

D.Erdem‘in eserinde ―ağızdan yılan çıkma‖ motifi olmadan yer alır (Demir, Erdem 

2007a: 48). Bunu duyan ġerif, Elyun‘un Müslüman olacağını anlar ve onu affeder. 

Ona Ġlyas adını verir. Elyun da ona Saltuk adını verir. 
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Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyaya 

Giren 

Din 

DeğiĢtirmenin 

Nedeni 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

Saltukname Elyûn-i 

Rumî 

___ ____ Rüyasında 

gördüğü ağızdan 

çıkan kara kuĢ ve 

yılan, ağıza giren 

ak kuĢ 

Elyûn-i 

Rumî‘yi 

Müslüman 

yapmak 

Müslüman 

olur, ġerif‘ 

yardım eder 

  

 5.6. AlpamıĢ Destanı  

  Din değiĢtirmenin önemli bir motif olduğu AlpamıĢ destanında, din 

değiĢtirme rüya yoluyla gerçekleĢir.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 AlpamıĢ destanındaki Karacan, bir Kalmuk ve aynı zamanda Budisttir. 

Karacan, AlpamıĢ‘ın rakiplerindendir. Berçin‘le evlenmek isteyen Karacan, gördüğü 

rüyayla Müslüman olacak ve evliliğin önündeki din engelini aĢacaktır. 

  

 ii) Rüya 

 

―Rüyasında Peygamberi ve Kırk Ruhu görüp Müslüman olur.‖ (Fazlı YoldaĢ oğlu 

2000: 124) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Karacan, gördüğü rüyadan sonra Müslüman olur. Müslüman olduktan sonra 

AlpamıĢ‘a katılır ve Berçin‘le evlenir. 

 Destanın baĢka bir rivayetinde AlpamıĢ, Kalmuk sınırları içinde Çoban 

Keykubat‘ın yanında kalır ve orada uyurken bir rüya görür. Onunla aynı anda Barçın 

ve Karacan da rüya görürler. Karacan rüyasında, AlpamıĢ‘ın geliĢini öğrenir ve 

onunla tanıĢmaya gider. Onların karĢılaĢmasından sonra Karacan Müslüman olur 

(Reıchl 2002: 176). AlpamıĢ ve Karacan arasındaki dostluk önemlidir. Karacan bir 

Kalmuk‘tur, Lama‘ya tapan bir Budist‘tir ve bundan dolayı Müslümanların gözünde 

bir kâfirdir. Onun bir dost haline gelmesi, onun Müslüman olmasını gerektirir. 
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Müslüman olma sürecinin rüyayla desteklenmesi ayrıca Karacan‘a kutsiyet 

kazandıracaktır. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyaya 

Giren 

Din 

DeğiĢtirmenin 

Nedeni 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

AlpamıĢ 

Destanı 

Karaca

n / 

Alpamı

Ģ‘ın 

rakibi 

Berçin‘le 

evlenmek 

istemesi 

Hz. 

Muhammet, 

Kırk ruh 

Berçinle 

evlenmek 

istemesi, 

Rüyasında 

gördüğü Hz. 

Muhammet‘ten 

etkilenmesi 

Karacan‘ın 

Müslüman 

olmasını 

sağlayarak 

AlpamıĢ‘a 

arkadaĢ 

yapmak 

Karacan 

Müslüman 

olur 

  

 Köse Mihal Osmanlı devletinin kurucusu Osman Gazi‘nin silah arkadaĢıdır. 

Osman Bey‘den sonra Orhan Bey‘e tecrübesiyle yardım etmiĢtir. Önce Hristiyan 

olan Köse Mihal‘in, gördüğü rüyayla Müslüman olduğu anlatılır. Fatih devri 

gazilerinden ve Köse Mihal ailesinden gelen Mihailoğlu Ali Bey, Rumeli‘de yapmıĢ 

olduğu savaĢlarla Ģöhret kazanmıĢtır. Sûzî Çelebi‘nin yazdığı Mihailoğlu Ali Bey‘in 

Gazavatname‘sinde, Ali Bey‘in atası Köse Mihal‘in, rüyasında Hz. Muhammet‘i 

görerek Müslüman olduğu yer alır. Hz. Muhammet, Köse Mihal‘e Türklerin 

geleceğini de haber verir; 

 

  ―Gazânun kapusın anlar açalar 

  Tuna‘dan Kâfiristan‘a geçeler 

  Başından Kayser‘ün tacın kapalar 

  Nice deyri yıkup mescid yapalar‖ (Kaplan 1991: 113–15). 

 

 Din değiĢtirten rüyaların olduğu destanların kesitleri aĢağıdaki tabloda bir 

arada verilmiĢtir.  
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Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyaya 

Giren 

Din 

DeğiĢtirmeni

n Nedeni 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

Oğuz 

Kağan 

Destanı 

Oğuz 

Kağan‘ın 

annesi 

Oğuz 

Kağan‘ın 

onu 

emmemesi 

Oğuz Kağan Oğuz 

Kağan‘ın 

isteği 

Annenin 

Müslüman 

olmasını 

sağlamak 

Anne 

Ġslamiyet‘i 

seçer 

Cenkname Halk SavaĢ 

halinde 

olmaları 

Hz. 

Muhammet 

Hz. 

Muhammet‘te

n etkilenerek 

Müslüman 

olurlar 

Halkın 

Müslüman 

olmasını 

sağlayarak 

Hz. Ali‘ye 

savaĢında 

yardım 

etmek 

Halk, 

topluluklar 

hâlinde 

Müslüman 

olur 

Battal Gazi 

Destanı 

Kelb / 

kilâb 

Battal‘ın 

zindana 

atılması 

Hz. 

Muhammet / 

Ejderhalar 

Hz. 

Muhammet‘te

n etkilenerek 

veya 

ejderhalardan 

korkarak 

Müslüman 

olur 

Kelb‘in 

Müslüman 

olmasını 

sağlayarak 

Battal‘ı 

zindandan 

kurtarmak 

Kelb / Kilâb 

Müslüman 

olur ve 

Battal‘ı 

zindandan 

çıkarır. 

Battal Gazi 

Destanı 

Mah 

Piyruz 

Kayser‘i

n kızı 

____ Hz. 

Muhammet  

Hz. 

Muhammet‘i 

rüyasında 

görmek  

Mah 

Piyruz‘u 

Müslüman 

yaparak 

Battal‘la 

evlendirme

k 

Mah Piyruz 

Müslüman 

olur ve 

Battal‘la 

evlenir 

DaniĢment

name 

Kara 

Tigin 

___ Hz. 

Muhammet  

Hz. 

Muhammet‘i 

rüyasında 

görmek  

Kara 

Tigin‘i 

Müslüman 

yaparak 

Artuhı‘ya 

yardım 

etmesini 

sağlamak 

Kara Tigin 

Müslüman 

olur ve 

Artuhı‘ya 

yardım eder. 

DaniĢment

name 

Serkis ___ Hz. 

Muhammet  

Hz. 

Muhammet‘i 

rüyasında 

görmek  

Serkis‘i 

Müslüman 

yaparak 

Artuhı‘ya 

yardım 

etmesini 

sağlamak 

Serkis 

Müslüman 

olur ve 

Artuhı‘ya 

yardım eder. 

Ahmet ön 

adını alır 

AlpamıĢ 

Destanı 

Karacan / 

AlpamıĢ‘

ın rakibi 

Berçin‘le 

evlenmek 

istemesi 

Hz. 

Muhammet, 

Kırk ruh 

Berçinle 

evlenmek 

istemesi, 

rüyasında 

gördüğü Hz. 

Muhammetten 

etkilenmesi 

Karacan‘ın 

Müslüman 

olmasını 

sağlayarak 

AlpamıĢ‘a 

arkadaĢ 

yapmak 

Karacan 

Müslüman 

olur 
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Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyaya 

Giren 

Din 

DeğiĢtirmenin 

Nedeni 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

DaniĢment

name 

Efrumiyye ___ Hz. 

Muhammet  

Hz. 

Muhammet‘in,  

rüyasında 

Müslüman 

olmasını 

istemesi  

Efrumiyye

‘yi 

Müslüman 

yapmak 

Efrumiyye 

Müslüman 

olur. 

DaniĢment

name 

Meryem ___ Hz. 

Muhammet  

Hz. 

Muhammet‘in,  

rüyasında 

Müslüman 

olmasını 

istemesi  

Meryem‘i 

Müslüman 

yaparak 

Melik ve 

Kara 

Tigin‘e 

yardım 

etmesini 

sağlamak 

Meryem 

Müslüman 

olur, Melik 

ve Kara 

Tigin‘e 

yardım eder 

DaniĢment

name 

AguĢ ___ Hz. 

Muhammet  

Hz. 

Muhammet‘in,  

rüyasında 

Müslüman 

olmasını 

istemesi  

AguĢ‘u 

Müslüman 

yaparak 

Melik‘e 

yardım 

etmesini 

sağlamak 

AguĢ 

Müslüman 

olur, 

Melik‘e 

yardım eder 

DaniĢment

name 

GülnuĢ 

Banu 

___ Hz. 

Muhammet  

Hz. 

Muhammet‘in,  

rüyasında 

Müslüman 

olmasını 

istemesi  

GülnuĢ 

Banu‘yu 

Müslüman 

yaparak 

Melik‘le 

evlendirme

k ve 

Melik‘e 

yardım 

etmesini 

sağlamak 

AguĢ 

Müslüman 

olur, 

Melik‘e 

yardım eder 

Saltuknam

e 

Elyûn-i 

Rumî 

___ ____ Rüyasında 

gördüğü ağızdan 

çıkan kara kuĢ 

ve yılan, ağıza 

giren ak kuĢ 

Elyûn-i 

Rumî‘yi 

Müslüman 

yapmak 

Müslüman 

olur, ġerif‘ 

yardım eder 

Tablo 16: Türk Destanlarında Din DeğiĢtirten Rüyaların Kesitleri 

 

 Din değiĢtirten rüyaların olduğu destanlarda rüyaya en çok Hz. Muhammet 

girer. On iki rüyanın onunda (%84)  rüyaya Hz. Muhammet girer. Oğuz Kağan 

destanında din değiĢtirilmesini isteyen Oğuz Kağan‘dır. Saltukname‘de görülen 

rüyada din değiĢtirilmesini isteyen yoktur.  

 Destanlardaki din değiĢtirten on iki rüyanın sekizinde herhangi bir hazırlık 
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aĢaması yoktur. Kahramanlara yardım eden bazı karakterler, bu yardımın sebebini 

gördükleri rüyaya bağlarlar. Hz. Muhammet, Hristiyanların rüyasına girerek 

Müslüman olmalarını ve destan kahramanlarına yardım etmelerini ister. ġefaat 

edeceğinin müjdesini verir. Hz. Muhammet‘in çağrısına uyanlar destan kahramanına 

yardım etmek için hazırlanırlar. Rüyanın içeriği, destan kahramanına yapılan 

yardımlardan sonra ortaya çıkar. Bu yüzden bu rüyaların hazırlık aĢamaları yoktur. 

Dört destanda ise rüyaların birbirinden farklı hazırlık aĢamaları vardır.  

 Hz. Muhammet‘in görüldüğü rüyalarda Müslüman olmanın iki nedeni vardır.  

Dört (%33) rüyada Hz. Muhammet kahramanların Müslüman olmasını isterken, altı 

(%50) rüyada kahramanlar rüyalarında gördükleri Hz. Muhammet‘ten etkilenerek 

kendileri Müslüman olur. Oğuz Kağan destanında anne, Oğuz kendisini emmediği ve 

din değiĢtirmesini istediği için din değiĢtirir. Saltukname'de Elyûn-i Rumî gördüğü 

rüyadan etkilenerek Müslüman olur. 

  

 6. Sağaltıcı Rüyalar 

 Cihat ve fetih düĢüncesinin olduğu Ġslamiyet sonrası Türk destanlarında 

kahraman, doğumundan ölümüne kadar Hz. Muhammet baĢta olmak üzere din 

ulularının koruması altındadır. Kahraman, birçok mücadelesinde din ulularının 

desteğini alır. Kahraman yaralandığında Hz. Muhammet rüyaya girerek yaralarını 

iyileĢtirir. Hz. Muhammet‘in gazalar esnasında yaralanan askerleri iyileĢtirmesi, 

kopan uzuvlarını tükürüğüyle yerine yerleĢtirmesi önemli mucizelerindendir. Bu 

mucizeler, destanlara da yansır. Hz. Muhammet rüyaya girerek cihat yolunda 

savaĢanların yaralarını iyileĢtirir. Rüyanın bu iĢlevi sadece dört destanda vardır.  

 

 6.1. Cenkname 

 Cenknameler‘de, kahramanlar zorda kaldıklarında Hz. Muhammet hemen 

yardımlarına yetiĢir. Hz. Ali‘nin ve adamlarının kahramanlıklarının anlatıldığı 

destanda Hz. Muhammet rüyaya girerek yaralıları sağaltır. 

  

 

 i) Rüya Öncesi 
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 Hâverân Cenknamesinde, Mâlik EĢter ve adamları bir cenk esnasında 

gergedanlar ile savaĢırlar. Bu mücadeleden sadece Mâlik EĢter kurtulur. Yaralı bir 

hâlde bir mağaraya sığınır. O gece bir rüya görür. 

 

 ii) Rüya 

 

―Hz. Muhammet rüyasına girip yaralarını iyileştirir.‖ (Çetin1977: 36) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Malik EĢter, rüyadan sonra iyileĢtiğini görür ve mağaradan çıkarak geri 

döner.  

  

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyaya 

Giren 

Rüyadaki 

Sağaltma 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

Cenkname Mâlik 

EĢter 

SavaĢta 

yaralanması 

Hz. 

Muhammet 

Yaraları 

sağaltılır. 

Kahramanı 

sağaltmak 

Mâlik EĢter 

iyileĢir 

 

 6.2. Eba Müslimname 

 Destanlarda Hz. Muhammet, kahramanların yanında ailelerinin de hastalık 

veya engellerini sağaltır. Hz. Muhammet‘in, özellikle kör gözün sağaltılması ile ilgili 

birçok mucizesi vardır. Bu mucizelerden biri Eba Müslimname‘de rüya yoluyla 

gerçekleĢir. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Eba Müslim‘in annesi Kelime‘nin gözleri kördür. Oğlunu hiç görmemiĢtir. 

Rüyalarında, oğlunun ileride büyük bir kahraman olacağını, saadete ereceğini 

görmüĢtür. Oğlunun bu baĢarılarını gözleriyle göremeyeceğinden, Hz. Muhammet 

rüyasına girer.  
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 ii) Rüya 

   Kelime, rüyasında Hz. Muhammet‘i görür.  Peygamber, rüyada gözlerini 

iyileĢtirir. 

   ―Bâri dünyâ göz ile oglın yüzün 

  Gör didi hem şeklini dahı özin 

 

  Mübârek ağzının yârından aldı 

  Hemân Kelime‘nin gözine sürdi 

 

  Kelime‘nin gözi gördi açıldı 

  Didi oglın başın ucuna geldi‖ (Demir, vd 2007a: 75)  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Peygamber, Kelime‘nin, saadet bulacak çocuğunu dünya gözüyle görmesini 

istediğinden ağız suyundan Kelime‘nin gözüne sürer ve gözlerini iyileĢtirir. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyaya 

Giren 

Rüyadaki 

Sağaltma 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

Eba 

Müslimname 

Kelime / 

Eba 

Müslim‘i

n annesi 

Kelime‘nin 

kör olması, 

oğlunun 

baĢarılarını 

göremeyece

k olması 

Hz. 

Muhammet 

Kelime‘nin 

gözleri, Hz. 

Muhammet‘i

n 

tükürüğüyle 

iyileĢir.  

Kahramanı 

sağaltmak 

Kelime‘nin 

gözleri 

sağaltılır 

  

 6.3. DaniĢmnetname 

  Danişmentname‘de, Melik DaniĢment gördüğü rüyalarda Hz. Muhammet ve 

atası Battal Gazi‘nin yardımlarını alır. Birçok zorlu mücadeleden rüyalardaki yol 

göstermelerin sayesinde galip gelir. Melik DaniĢment mücadelelerinde 

yaralandığında yine Hz. Muhammet‘in yardımlarıyla iyileĢir. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Efrumiyye esir edildikten sonra DaniĢment Gazi, onu kurtarabilmek için esir 
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tutulduğu yere saldırır. Bu mücadelede yaralanır. 

 

 ii) Rüya 

 

 ―Rüyasında Hz. Muhammet‘i görür. Hz. Muhammet, onu iyileştirmek için tükürüğünü 

yaralarına sürer.‖ (Demir 2004:168) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Melik DaniĢment‘in yaraları, gördüğü rüyadan sonra iyileĢir. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyaya 

Giren 

Rüyadaki 

Sağaltma 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

DaniĢment

name 

Melik 

DaniĢment 

SavaĢta 

yaralanması 

Hz. 

Muhammet 

Yaraları Hz. 

Muhammet‘i

n 

tükürüğüyle 

iyileĢir. 

Kahramanı 

sağaltmak 

Melik 

DaniĢment‘i

n yaraları 

sağaltılır 

 

 6.4. Kız Destanı 

 Hazâ Hikâyet-i kız Ma‘a Cühûd adıyla bilinen destan, XIV veya XV. 

yüzyıllarda yazılmıĢtır. Destanda, kızı kaçıran bir yiğit, gördüğü rüya sonucunda kızı 

bırakmaya karar verir. Destanda rüyanın önemli iĢlevleri vardır. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Kızı yanında alıkoyan yiğidin bir gözü kördür. Kızı esir alması ve gözünün 

kör olması göreceği rüyanın hazırlığıdır. Rüyasında Hz. Muhammet‘i görür.   

 

 i) Rüya 

 

 ―Rüyada Hz. Muhammet‘in yüzü aya, kaşları yaya benzemektedir. Yanında dört 

halifesi de vardır. Yiğide, kendisini tanıyıp tanımadığını sorar. Yiğit tanıdığını söyler. 

Hz. Peygamber kızı bırakmasını ister. Yiğit, kızı bırakacağını fakat yarın halka 
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peygamberi gördüm dediğinde kimsenin ona inanmayacağını söyler. Bunun için Hz. 

Peygamberden bir nişan ister. Bunun üzerine bir gözü kör olan yiğidin gözünü 

iyileştirerek bir nişan verir.‖ (Ersoylu 1996: 15–17)  

 

 Yiğidin rüyası Hz. Muhammet‘in tasviriyle baĢlar. Peygamberin 

yanında halifeleri de vardır. Yiğitten kızı bırakmasını ister. Yiğit buna karĢılık 

bir niĢan isteyince, Peygamber kör gözünü sağaltır. 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Hz. Muhammet, yiğidi bu iyiliğine karĢı mükâfatlandırarak kör gözünü 

sağaltır.  

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyaya 

Giren 

Rüyadaki 

Sağaltma 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

Kız 

Destanı 

Bir Yiğit Kızı esir alması, 

bir gözünün kör 

olması 

Hz. 

Muhammet 

Kör göz 

sağaltılır 

Kahramanı 

sağaltmak 

Yiğidin 

gözü 

sağaltılır 

 

 Sağaltıcı rüyaların olduğu Türk destanlarının kesitleri aĢağıdaki tabloda bir 

arada verilmiĢtir. 
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Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyaya 

Giren 

Rüyadaki 

Sağaltma 

Rüyanın 

ĠĢlevi 

 

Rüyanın 

Sonucu 

Cenkname Mâlik 

EĢter 

SavaĢta 

yaralanması 

Hz. 

Muhammet 

Yaraları 

sağaltılır. 

Kahramanı 

sağaltmak 

Mâlik EĢter 

iyileĢir 

Eba 

Müslimna

me 

Kelime 

/ Eba 

Müslim

‘in 

annesi 

Kelime‘nin 

kör olması, 

oğlunun 

baĢarılarını 

göremeyece

k olması 

Hz. 

Muhammet 

Kelime‘nin 

gözleri, Hz. 

Muhammet‘i

n 

tükürüğüyle 

iyileĢir.  

Kahramanı 

sağaltmak 

Kelime‘nin 

gözleri 

sağaltılır 

DaniĢment

name 

Melik 

DaniĢm

ent 

SavaĢta 

yaralanması 

Hz. 

Muhammet 

Yaraları Hz. 

Muhammet‘i

n 

tükürüğüyle 

iyileĢir. 

Kahramanı 

sağaltmak 

Melik 

DaniĢment‘in 

yaraları 

sağaltılır 

Kız 

Destanı 

Bir 

Yiğit 

Kızı esir 

alması, bir 

gözünün kör 

olması 

Hz. 

Muhammet 

Kör göz 

sağaltılır 

Kahramanı 

sağaltmak 

Yiğidin gözü 

sağaltılır 

Tablo 17: Türk Destanlarındaki Sağaltıcı Rüyaların Kesitleri 

 

 Türk destanlarından sadece dördünde görülen rüyanın bu iĢlevinde, rüyada 

sağaltan sadece Hz. Muhammet‘tir. Destanlardaki sağaltmalar, Hz. Muhammet‘in 

gazalarda Ģahit olunan iyileĢtirme mucizesinin devamı niteliğindedir. Hz. 

Muhammet, din uğruna gazadan gazaya koĢanların yaralarını, rüyalarına girerek 

sağaltmakta ve onlara güç kazandırmaktadır. Rüyaların bu iĢlevi, hem rüyada 

sağaltanın peygamber olması hem de rüyanın hemen ertesinde yaraların iyileĢmesi 

nedeniyle kahraman ve yanındakiler için rüyayı gerçek kılar. Peygamberin hem 

maddi (Uzuvların iyileĢmesi) hem de manevi desteğini alan kahraman kaldığı yerden 

gazalara devam eder. Dört destanın ikisinde (%50) mücadele sırasında yaralanan 

kahramanlar sağaltılır. Bir (%25) destanda bir kadının kör gözleri çocuğunun 

saadetine Ģahit olabilmesi için sağaltılır. Bir destanda ise sağaltma, peygamberin 

rüyada görüldüğünün kanıtı olarak gerçekleĢir. 

 Destanlardaki sağaltmalar ikisinde (%50) kör göz sağaltılırken, iki destanda 

ise yaralar sağaltılır. Sağaltmaların ikisi, Hz. Muhammet‘in mucizevi tükürüğüyle 

gerçekleĢir. Hz. Muhammet, katıldığı gazalarda Müslümanların kopan uzuvlarını 

tükürüğüyle iyileĢtirmiĢtir. Bu mucize rüyalara da yansır. 
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7. AĢk Rüyaları 

 ÇalıĢmanın ―Halk Hikâyelerinde Rüya‖ bölümünde ayrıntılarıyla anlatılacak 

aĢk rüyaları, Türk destanlarında da önemli iĢlevler üstlenirler. Kahramanlık ve aĢk 

temalarının beraber iĢlendiği destanlarda daha çok rastlanan bu motifte kahraman, 

rüyasında gördüğü kıza âĢık olur. Bazı destanlarda aĢk rüyasını kahramanın babası 

görür. Kahraman kendisinin veya babasının âĢık olduğu kızı bulmak için seyahate 

çıkar. Kahramanın çıktığı seyahat, aĢk ve kahramanlık temalarının beraber iĢlendiği 

destanlarda olay örgüsünün hareket noktalarından biridir. Bu seyahatte kahraman, 

hami güçler yardımıyla zorlukları aĢıp sevgilisiyle bir araya gelir. Bu durum destan 

konusunun yapısında rüyanın sanatsal bir öneme sahip olduğunun iĢaretidir (IĢankul 

2006: 367). Halk hikâyelerinde rüyalar, bir adayı âĢık ve sanatkâr konumuna 

yükseltirken, destanlardaki aĢk rüyaları kahramanın statüsünü değiĢtirmez.  

 Destanlardaki rüyalar, birbirini seven kahramanların özlem gidermeleri için 

bir araçtır. Rüyada birbirini gören kahramanlar birbirlerinden haberdar olurlar.     

  

 7.1. Kırk Kız Destanı (Karakalpak) 

 Kırk Kız destanı Karakalpakların en önemli destanıdır. Destanda Kalmukların 

sürekli baskınlar düzenlediği halkın düĢmana verdiği mücadele anlatılır. Destanda 

Allayar adlı bir bey ve biri kız yedi çocuğu vardır. Gülayım adındaki kız, kırk kızla 

beraber bir Ģehir kurup savaĢ sanatını öğrenirler. Kalmuklar, Gülayım‘ın ülkesine 

saldırınca Kalmukların peĢine düĢer. Ona âĢık olan Arslan ve kırk savaĢçı kızla 

beraber Kalmukları yenilgiye uğratır. Arslan ile evlenerek hayatını devam ettirir 

(Uygur 2007). 

 Destanda Arslan ve Gülayım aynı rüyayı görerek birbirlerine âĢık olurlar. 

Gülayım‘a âĢık olan Arslan, bu gönül derdine çare bulmak üzere kızın memleketi 

Sarkop‘a gider (Uygur 2007: 26). Birbirlerini uzaktan seven iki genç, rüya 

aracılığıyla birbirleriyle hasret giderirler. Arslan‘ın Gülayım‘a yardıma gitmesiyle 

karĢılaĢan gençler, savaĢın bitmesiyle evlenirler. 
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Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada ÂĢık 

Olunan 

Rüyanın ĠĢlevi 

 

Rüyanın Sonucu 

Kırk Kız Gülayım ve 

Arslan 

____ Ġki kahraman 

birbirlerine 

âĢık olurlar 

Ġki kahramanı 

âĢık etmek 

Arslan ve Gülayım 

birbirlerine âĢık 

olurlar ve Arslan, 

Gülayım‘a yardıma 

gider 

 

 7.2. Dotan Batır Destanı (Kazak) 

 Kazak Türklerinin kahramanlık destanı Dotan Batır‘da, Dotan Batır‘ın 

kuraklıktan dolayı yeni yurt arayıĢı konu edilir. Bu arayıĢta Dotan Batır, Kalmuklarla 

mücadele eder ve onları mağlup eder. Destanda aĢk rüyasını kahramanın babası 

görür.  

  Destanda, beĢ adamıyla beraber yedi yıl yol giden Dotan Batır, ġıntemir 

Han‘ın ülkesine varır. ġıntemir Han, bunların neden geldiklerini merak eder.  Dotan 

Batır‘ın babası Kubakanbay, Han‘ın kızı Künikey῾ i rüyasında görmüĢ ve ona âĢık 

olmuĢtur. Dotan Batır‘ı da kızı alması için yedi yıllık yola göndermiĢtir. (Aça 2002: 

189). Bu destanda, babasının rüyada görüp âĢık olduğu kızı getirmek için Dotan 

Batır yolculuğa çıkar. Kızı alabilmek için de ġıntemir Han ile mücadele eder. 

Destandaki aĢk rüyasını kahraman görmemiĢ olsa da, destanın olay örgüsünü babanın 

aĢk rüyası Ģekillendirir. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada ÂĢık 

Olunan 

Rüyanın ĠĢlevi 

 

Rüyanın Sonucu 

Dotan 

Batır 

Dotan Batır‘ın 

babası 

____ ġıntemir 

Han‘ın kızı 

Babayı, kıza 

âĢık etmek 

Kızı bulmaya giden 

Dotan Batır birçok 

mücadeleye giriĢir 

 

 7.3. Köroğlu Destanı (Kazak Rivayeti)  

 AĢk rüyalarının bazıları kahramanlara evlilik müjdesi verir. Sevgililerinden 

birine, rüyasında gördüğü kiĢiyle evleneceği müjdelenir. Destanda kahramanlığın 

yanında aĢka da yer verilerek, iki sevgilinin rüyadaki müjdeye uygun olarak 

evlenmesi sağlanır.  
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 i) Rüya Öncesi 

  Köroğlu‘nun Kazak varyantında, Reyhan Arap‘ın Kurbangül adında bir kızı 

vardır. Kurbangül‘e gördüğü rüyada evlilik müjdesi verilir. 

 

 ii) Rüya 

 

  ―Rüyasında gümüş kuyruklu bir kuş gelmiş, 

  Kafası altın, kanatlarına cevher dizilmiş, 

  Toynağı taş kesen saf polat, 

  Yerden kaldırıp onu götürmüş.‖ (Ekici 2004: 238) 

 

 Rüyadaki gümüĢ kuyruklu, altın kafalı, kanatları cevherlerle süslenmiĢ, elmas 

tırnaklı kuĢ bir erkeğe iĢarettir. 

 

 iii) Rüya Sonrası   

 Kurbangül, bu rüyayı yorması için BarĢayım‘a anlatır. BarĢayım, 

Kurbangül‘e kıvamına gelmiĢ bir çınar olduğunu, Ģehzadelerin güzelliğine 

tutulduğunu, kuĢun bir bahadır olduğunu, onun için bir kartalla savaĢacağını söyler. 

Bu bahadırın kafasındaki altının taca, kanadındaki cevherin gönül güzelliğine, 

tırnağının taĢ kesen elmas olması bahta iĢarettir (Ekici 2004: 238). Sözü edilen 

bahadır, destanın ilerleyen kısımlarında ortaya çıkan Köroğlu‘dur. Kurbangül‘ün 

Köroğlu‘yla evleneceği rüya yoluyla müjdelenir.  

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada ÂĢık 

Olunan 

Rüyanın ĠĢlevi 

 

Rüyanın Sonucu 

Köroğlu Kurbangül ____ Köroğlu Kurbangül‘e 

Köroğlu ile 

evleneceğini 

müjdelemek 

Kurbangül ve 

Köroğlu evlenir 

 

 7.4. ġan Kızı Destanı (Tatar) 

 ġan Kızı destanında, kahraman Avdan‘ın, yer altına kaçırılan Boz-bi‘yi 

ararken yer altına iniĢ çıkıĢlarındaki maceralar anlatılır. Avdan ve iki arkadaĢı 
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düĢmanları öldürdükten sonra Ġtil nehrinin kıyısına yerleĢerek burada Bulgar 

devletini kurarlar. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Avdan, tulparının üzerinde uyuya kalır. Göreceği rüya, destandaki olayın 

hareket noktasını oluĢturacaktır. 

 

 ii) Rüya 

 

―Rüyasında yaratanın rızasıyla, mağdurların yardımına koşan Allah‘ın Aslanı Gali, 

Avdan‘a mükemmel bir kız cismi göstermiş. Avdan, kızın güzelliğine hayran kalmış.‖ 

(Mikail BaĢtu 1991: 182) 

 

 Rüyada, Hz. Ali Allah‘ın aslanı Gali olarak anılır. Avdan‘a Boz-bi‘nin 

cismini gösterir. Avdan, Boz-bi‘ye âĢık olur. 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Avdan, rüyadan sonra kızın yer altına kaçırıldığını öğrenir. Ġki arkadaĢıyla 

beraber rüyada âĢık olduğu kızı bulmaya gider. Kızı bulmaya gitmesi ve yaĢanan 

mücadeleler destanın konusunu oluĢturur. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada ÂĢık 

Olunan 

Rüyanın ĠĢlevi 

 

Rüyanın Sonucu 

ġan Kızı Avdan ____ Boz-bi Avdan‘ı Boz-

bi‘ye âĢık etmek 

Avdan, Boz-bi‘ye 

âĢık olur ve onu 

bulmaya gider. 

 

  7.5. KamerĢah Destanı (Uygur) 

 Uygurların Kamerşah destanında KamerĢah, gördüğü rüyada ġemsi Canan‘a 

âĢık olur. KamerĢah; 

   

―Rüyasında birkaç hurinin etrafını sardığını gördü. Onların arasında güneşten daha 

parlak güzel bir kız Kamerşah‘ın mübarek elini tutup aşk neşterini yüreğine batırdı. 
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Sonra bir aşk şimşeği Kamerşah‘ın vücudunu delip kalbine girdi. Onlar birbirine 

doyamadan bakıştılar.‖ (Ġnayet 2004: 392) 

 

 Rüyadan uyanan KamerĢah, aĢk neĢterini yüreğine batıran kiĢinin ġemsi 

Canan olduğunu öğrenir ve onu bulmaya gider. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada ÂĢık 

Olunan 

Rüyanın ĠĢlevi 

 

Rüyanın Sonucu 

KamerĢah ġemsi Canan ____ ġemsi Canan KamerĢah ve 

ġemsi Canan‘ı 

birbirine âĢık 

etmek 

Kahramanlar 

birbirine âĢık olur 

 

 7.6. Nözügüm Destanı (Uygur) 

 Nözügüm destanı, XIX. yüzyılda Doğu Türkistan‘ın Mançu bölgesindeki bir 

baĢkaldırının, kanlı bir Ģekilde bastırılmasının ardından sürgüne gönderilen Nözügüm 

adındaki kadın kahramanın yaĢadıkları anlatılmaktadır. Sürgünde birçok kötü olay 

yaĢayan Nözügüm, zorla bir yöneticiyle evlendirilince gerdek gecesi adamı boğarak 

kaçar ve altı ay saklanır. Fakat daha sonra yakalanarak idam edilir (Öncül 2009: 171-

173). 

 i) Rüya Öncesi 

 Nözügüm, sürgünde zorla evlendirilmek üzereyken bir rüya görür. Rüyayı 

sevgilisi Baki ile dertleĢmek istediği bir dönemde görür. Sürgünde olması ve Baki‘yi 

özlemesi göreceği rüyanın hazırlık aĢamasıdır. 

 

 ii) Rüya  

―Nözügüm, rüyasında sevgilisi Baki ile buluşup özlemini anlatır.‖ (Ġnayet 2004: 15) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Nözügüm ve sevgilisi Baki rüyanın aracılığıyla birbirlerini görüp hasret 

giderirler.  
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Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen 

Rüyanın ĠĢlevi 

 

Rüyanın Sonucu 

Nözügüm Nözügüm 

(Kadın 

Kahraman) 

Sürgünde 

olması ve 

sevgilisi 

Baki‘yi 

özlemesi 

Baki Ġki sevgilinin 

özlem gidermesi 

Kahramanlar 

özlemlerini 

giderirler. 

  

 7.7. AlpamıĢ Destanı (Özbek)   

 Özbeklerin millî destanı olan AlpamıĢ ‗ta, Özbekler ve Kalmuklar arasındaki 

mücadelenin yanında AlpamıĢ‘ın Barçın ile olan aĢkı geniĢ bir yer tutar. Destanda, 

kahramanlar arasındaki aĢk için farklı anlatımlarda farklı motifler vardır. M. 

Ergun‘un Alıp Manaş adlı eserinde Alıp ManaĢ‘ın rüyası, Türk halk hikâyelerindeki 

rüya motifine benzer özellikler gösterir. 

 

 ―Alpamış, Kalmak‘a giderken yolda bir mezarlıkta yatıp düş görür. Düşünde Barçın, 

Alpamış‘a şarap verir.‖ (Ergun 1998: 566)  

 

 AlpamıĢ, rüyayı Kalmak‘a giderken yolda uyuduğu bir mezarlıkta görür. 

Rüyanın görüldüğü mezarlığın kutsal olma özelliği vardır. Rüyada, Barçın AlpamıĢ‘a 

içmesi için Ģarap verir. Halk hikâyelerindeki bade motifinde olduğu gibi rüyadan 

uyanan AlpamıĢ, Barçın‘a âĢık olur. Rüyada badeyi din uluları yerine Barçın‘ın 

kendisi verir. 

 AlpamıĢ‘ın Fazıl YoldaĢoğlu anlatımında, bade içme motifi daha belirgindir. 

Kalmak‘ta doksan yiğidin kendisini istemeleri üzerine rahatsız olan Berçin, 

AlpamıĢ‘tan ulaklar aracılığıyla gönderdiği mektupla yardım ister. Zorlu bir 

yolculuğa çıkan AlpamıĢ, pirlerin yattığı bir mezarlıkta bir gece konaklar.  

 

―O gece pirler, rüyada Berçin‘in ve AlpamıĢ‘ın ruhlarını birleĢtirirler. Bir kâse Ģarabı 

Berçin‘in ruhuna verirler. Berçin, Ģarabı tek baĢına içmek istemez, AlpamıĢ‘a da verir. 

Sevgililer rüyada birbirlerine Ģiirler söylerler.‖ (Fazıl YoldaĢ oğlu 2000: 113–115) 

 

 Uzun bir süre birbirlerine hasret olan bu sevgililer hami güçleri olan pirlerin 

vasıtasıyla rüyada vuslatı yaĢarlar. Pirler, engelleri kaldırıp sevgililerin birleĢmelerini 
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sağlarlar.   

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen 

Rüyanın ĠĢlevi 

 

Rüyanın Sonucu 

AlpamıĢ AlpamıĢ ve 

Berçin 

Doksan yiğidin 

Berçin‘i 

istemesi üzerine 

AlpamıĢ‘ın yola 

çıkması 

Kahramanlar 

birbirlerini 

görürler 

Kahramanları 

birbirine âĢık 

etmek 

Kahramanlar 

birbirlerine âĢık 

olurlar 

 

 Alpamış destanında, AlpamıĢ ve Berçin‘in birbirlerinin kısmeti oldukları ve 

kavuĢacakları gördükleri çeĢitli rüyalarda müjdelenir. AlpamıĢ, Berçin‘ e ulaĢmak 

için çıktığı yolculukta bir çobana misafir olur. O gece hem Berçin ve AlpamıĢ hem 

de Berçin‘i isteyen Karacan Alp de rüya görür. AlpamıĢ rüyasında Hz. Muhammet‘i 

görür, 

  Mest uykuda yatıyordu bu pehlivan 

  Gafletten gözünü açtı İskender, 

  Gözüne göründü Resûl Peygamber, 

  Bu sözleri Resûl peygamber söyledi: 

  ―Yanılmış ümmetlere şefkat ederim, 

  Beni tanı, Resûl Peygamberinim, 

  Ümmetleri her daim yola salarım.‖ 

 

Bu sözleri duyan Hekim (AlpamıĢ) o zaman dedi ki: 

 

  ―Peygamberim duyun ah u zârımı, 

  Kimsesiz bırakmam ilimi, 

  Daha alamadım, Berçin Yârimi,  

  Göremedim Şahımerdan Pîrimi.‖ 

  ―Gam yeme, ümmetim.‖dedi peygamber 

  ―Altında uçan atı, belinde Zülfikar, 

  Dizgininde Baba Kambar dizginci, 

  Senin için yola çıktı Şahımerdan Pîrler 

  Gayretinden ağlayacak bütün Kalmuklar 

  Hiç kimse olamaz seninle beraber, 
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  Sana kısmet etti, Berçin zülüflü‖  (Fazıl YoldaĢ oğlu 2000: 121). 

 

 AlpamıĢ, rüyasında Hz. Muhammet‘le dertleĢir ve Berçin‘e kavuĢamadığını 

söyler. Hz. Muhammet, pirlerin yardımıyla Kalmuklara karĢı galip geleceğini ve 

Berçin‘in onun kısmeti olduğunu müjdeler. 

  

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen 

Rüyanın ĠĢlevi 

 

Rüyanın Sonucu 

AlpamıĢ AlpamıĢ  Berçin‘e 

ulaĢmak için 

yolculuğa 

çıkması 

Hz. 

Muhammet 

Berçin‘in 

AlpamıĢ‘ın 

kısmeti 

olduğunu 

müjdelemek 

Destanın sonunda 

kahramanlar 

kavuĢur. 

 

 Aynı gece Berçin de bir rüya görür. Bu rüyada korkulu bir tablo vardır ve 

Berçin korkmaktadır. Bu korkusu, rüyayı etrafındakilere anlatırken kullandığı ―Kötü 

demeyin, iyi yorumlayın kızlar‖ sözlerinden anlaĢılmaktadır.  

   

  ―Kıble tarafında bir ay doğup geldi, 

  Ayın çevresinde dört tane yıldız vardı, 

  Düşümün yorumu nedir acaba? 

  Yeryüzünü kapladı ejderhalar, 

  Kötü demeyin, iyi yorumlayın kızlar, 

  Bu düşü gördü, benim gibi kalemkaş. 

  Çöllerde göründü kırk tane ejderha, 

  Kırk ejderha bir kartalı kaldırdı, 

  Bu kartal gelip düştü yanıma, 

  Kanadının ucu değdi başıma. 

  Birkaç kişi yakaladı elimden, 

  Ejderhalar dişleyip durdu dilimden, 

  İnatçı kaplan çıktı sonra, 

  Kaçmak istedim, bırakmadı tutup belimden,  

  Kötü demeyin, iyi yorumlayın kızlar ( Fazıl YoldaĢ oğlu 2000: 122–123). 

 

 Bu rüyayı yorumlayan Suksuray adlı kız, bu kötü tablo karĢısında 
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korkmamasını söyler. Çünkü görülen ay Hz. Muhammet‘e ayın etrafındaki dört 

yıldız Dört Halife‘ye, yeryüzünü kaplayan ejderhalar otuz üç bin sahabeye, çöldeki 

kırk ejderha kırk Pir‘e, kaldırılan kartal dedesi Çibari‘ye, üstüne binen ise AlpamıĢ‘a 

iĢarettir diyerek AlpamıĢ‘ı müjdeler (Fazıl yoldaĢ oğlu 2000: 123). Berçin de 

gördüğü rüyada AlpamıĢ‘a kavuĢacağını anlar. Rüyada Hz. Muhammet baĢta olmak 

üzere birçok din ulusu Berçin‘i ziyaret eder. Rüyada korkulu tablo olsa da, din 

ulularının görüldüğü rüyalar bir müjdeyi haber verirler.  

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen 

Rüyanın ĠĢlevi 

 

Rüyanın Sonucu 

AlpamıĢ Berçin AlpamıĢ‘ın 

Berçin‘e 

ulaĢmak için 

yolculuğa 

çıkması 

Hz. 

Muhammet 

ve diğer din 

uluları 

simgelerle 

görülür. 

Berçin‘in 

AlpamıĢ‘ın 

kısmeti 

olduğunu 

müjdelemek 

Destanın sonunda 

kahramanlar 

kavuĢur. 

 

 7.8. Töreli Bey (Türkmenistan) 

 Kahramanın evleneceği kiĢiyi, bazen kahramanın yakınları rüyalarında 

görebilirler. Aileler, kahraman olan çocuklarını evlendirmek için çocukları gibi 

kahraman bir kız ararlar. Özellikle kahramanın babası rüyasında çocuğunun 

evleneceği kızı görür. 

  Türkmenistan‘dan derlenmiĢ Dede Korkut boylarından olan Töreli Bey‘de, 

Töreli Bey evlenmek için kendisine eĢ ararken, babası rüyasında Sılıcan‘ı görür. 

Bunun üzerine Töreli Bey, doğru kadının Sılıcan olduğunu anlar ve Sılıcan‘ı almak 

için Salır iline gider (Özkan 1995: 295). Töreli Bey, babasının rüyasına inanarak 

Sılıcan ile evlenmeye karar verir. 

 

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen 

Rüyanın ĠĢlevi 

 

Rüyanın Sonucu 

Töreli Bey Töreli 

Bey‘in 

babası 

Töreli Bey‘in 

evlenecek birini 

araması 

Baba, 

oğlunun 

evlenmesi 

için Sılıcan‘ı 

görür. 

Töreli Bey ile 

Sılıcan‘ı 

evlendirmek 

Töreli Bey, kızı 

almaya gider. 
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 7.9. Köroğlu (Ġstanbul Rivayeti) 

 Köroğlu‘nun Ġstanbul rivayetinde, rüyada din ulularının sevgili göstermesi 

motifi yer alır. Köroğlu‘nun oğlu Hasan, on beĢ yaĢına girdiği zaman bir rüyasında 

bir ihtiyar ona Erzurum tarafında Kara Vezir‘in kızı Benli Hanım‘ı gösterir. Diğer 

taraftan kıza da Hasan‘ın gösterir ve bunları birbirine âĢık eder (Boratav 1984: 32). 

Hasan ve Benli Hanım, rüyalarına giren din ulusunun yardımıyla birbirlerine âĢık 

eder.  

Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen 

Rüyanın ĠĢlevi 

 

Rüyanın Sonucu 

Köroğlu Hasan ve 

Benli 

Hanım 

____ Hasan ve 

Benli Hanım 

birbirlerini 

görürler. 

Kahramanları 

birbirine âĢık 

etmek 

Kahramanlar 

birbirine âĢık olur. 

 

 Destanlarda yer alan aĢk rüyaları, destanların kesitleriyle beraber aĢağıdaki 

tabloda verilmiĢtir. 
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Destanın 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı 

Gören  

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada ÂĢık 

Olunan 

Rüyanın ĠĢlevi 

 

Rüyanın Sonucu 

Kırk Kız Gülayım ve 

Arslan 

____ Ġki kahraman 

birbirlerine 

âĢık olurlar 

Ġki kahramanı 

âĢık etmek 

Arslan ve Gülayım 

birbirlerine âĢık 

olurlar ve Arslan, 

Gülayım‘a yardıma 

gider 

Dotan 

Batır 

Dotan 

Batır‘ın 

babası 

____ ġıntemir 

Han‘ın kızı 

Babayı, kıza 

âĢık etmek 

Kızı bulmaya giden 

Dotan Batır birçok 

mücadeleye giriĢir 

Köroğlu Kurbangül ____ Köroğlu Kurbangül‘e 

Köroğlu ile 

evleneceğini 

müjdelemek 

Kurbangül ve 

Köroğlu evlenir 

ġan Kızı Avdan ____ Boz-bi Avdan‘ı Boz-

bi‘ye âĢık etmek 

Avdan, Boz-bi‘ye 

âĢık olur ve onu 

bulmaya gider. 

KamerĢah ġemsi Canan ____ ġemsi Canan KamerĢah ve 

ġemsi Canan‘ı 

birbirine âĢık 

etmek 

Kahramanlar 

birbirine âĢık olur 

Nözügüm Nözügüm 

(Kadın 

Kahraman) 

Sürgünde 

olması ve 

sevgilisi 

Baki‘yi 

özlemesi 

Baki Ġki sevgilinin 

özlem gidermesi 

Kahramanlar 

özlemlerini 

giderirler. 

AlpamıĢ AlpamıĢ ve 

Berçin 

Doksan 

yiğidin 

Berçin‘i 

istemesi 

üzerine 

AlpamıĢ‘ın 

yola çıkması 

Kahramanlar 

birbirlerini 

görürler 

Kahramanları 

birbirine âĢık 

etmek 

Kahramanlar 

birbirlerine âĢık 

olurlar 

AlpamıĢ AlpamıĢ  Berçin‘e 

ulaĢmak için 

yolculuğa 

çıkması 

Hz. 

Muhammet 

Berçin‘in 

AlpamıĢ‘ın 

kısmeti 

olduğunu 

müjdelemek 

Destanın sonunda 

kahramanlar 

kavuĢur. 

AlpamıĢ Berçin AlpamıĢ‘ın 

Berçin‘e 

ulaĢmak için 

yolculuğa 

çıkması 

Hz. 

Muhammet ve 

diğer din 

uluları 

simgelerle 

görülür. 

Berçin‘in 

AlpamıĢ‘ın 

kısmeti 

olduğunu 

müjdelemek 

Destanın sonunda 

kahramanlar 

kavuĢur. 

Töreli Bey Töreli 

Bey‘in 

babası 

Töreli 

Bey‘in 

evlenecek 

birini 

araması 

Baba, oğlunun 

evlenmesi için 

Sılıcan‘ı 

görür. 

Töreli Bey ile 

Sılıcan‘ı 

evlendirmek 

Töreli Bey, kızı 

almaya gider. 

Köroğlu Hasan ve 

Benli Hanım 

____ Hasan ve 

Benli Hanım 

birbirlerini 

görürler. 

Kahramanları 

birbirine âĢık 

etmek 

Kahramanlar 

birbirine âĢık olur. 

Tablo 18: Türk Destanlarındaki AĢk Rüyalarının Kesitleri 
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 Yukarıdaki tablodan hareketle destanlardaki aĢk rüyalarını görenlerin 

cinsiyetler aĢağıdaki grafikte oranlarıyla verilmiĢtir. 

 

 

                                Grafik 52: Türk Destanlarında AĢk Rüyalarını Görenlerin Cinsiyetleri 

 

 Destanlardaki aĢk rüyalarının yedisini (%50) erkek kahramanlar görürken 

diğer yedisini kadın kahramanlar görülür. Halk hikâyelerinde bu oran erkeklerde 

yüzde %92, kadınlarda sadece yüzde sekizdir. Halk hikâyelerinde erkek oranının bu 

kadar yüksek olmasının sebebi rüyadan sonra sevgiliyi bulmak için çıkılacak 

seyahate, yapı olarak erkeğin daha uygun olmasıdır. Destanlar kahramanlığın ön 

planda olduğu türlerdir. Türk destanları arasında birinci kahramanın kadın olduğu 

birçok destan vardır. Bunun yanında diğer destanlarda da kadınlar en az erkekler 

kadar kahramanlık gösterirler. Destanlarda, aĢk rüyalarının yarısını kadınların 

görmesi kadınların destanlardaki kahramanlıklarına bağlanabilir. 

 Destanlardaki aĢk rüyalarını bir kahraman tek baĢına görebileceği gibi aynı 

kahramanların ikisi de veya kahramanların babaları da görebilir. AĢağıdaki grafikte 

rüyayı kimlerin gördüğü oranlarıyla verilmiĢtir. 

 

7; 50% 7; 50% 
Erkek

Kadın
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                                Grafik 53: Türk Destanlarındaki AĢk Rüyalarını Görenler 

 

 On bir destanın altısında (%55) rüyayı yalnızca kahraman görür. Bu 

destanlarda aĢktan diğer kahraman sonradan haberdar olur. Destanların üçünde 

(%27) rüyayı kadın ve erkek kahramanlar aynı anda görür. Bu rüyalardan sonra 

birbirlerine âĢık olan kahramanlar kavuĢmak için mücadele ederler. Birbirlerine âĢık 

olan kahramanlar karĢılıklı olarak gördükleri rüyalarda hasret giderirler. Ġki destanda 

(%18) rüyayı kahramanların babaları görür. Destanların birinde kahramanın babası 

rüyada gördüğü kıza âĢık olur ve oğlunun kızı bulmasını ister. Diğer destanda ise 

kahramanın babası oğlunun evleneceği kızı rüyasında görür.  

 

 

                            Grafik 54: Türk Destanlarındaki AĢk Rüyalarının ĠĢlevleri 
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 AĢk rüyalarının altısında (%55) amaç, kahramanı âĢık etmektir. Bu rüyaları 

kahramanlar karĢılıklı olarak da görebilir. Dört (%36) rüyanın iĢlevi kahramana 

evlenceğini haber vermektir. Bir (%9) rüyanın iĢlevi ise kahramanların karĢılıklı 

gördükleri rüyalarda hasret gidermeleridir.  

 Türk destanlarında yer alan rüyalara genel olarak bakıldığında, destanlardaki 

olayların baĢlamasında, geliĢmesinde ve sonuçlanmasında önemli iĢlevleri olduğu 

görülür. Türk destanlarında tespit edilen rüyaların dağılımına bakıldığında, rüyalar 

daha çok Ġslamiyet sonrası destanlarda yer alırlar. Gelecekten haber vermek, 

rehberlik etmek, bir emri veya isteği bildirmek, din değiĢtirtmek, âĢık etmek, 

sağaltmak, topraklarını geniĢletme ülküsünü bildirmek destanlardaki rüyaların 

iĢlevleridir. Türk destanlarında rüyaları en çok destan kahramanları görür. 

Kahramanların rüyaları, gelecekleri hakkında bilgi verirler, bir tehlikenin varlığını 

haber verirler veya yol gösterirler. Kahramanlar bu rüyaları en çok savaĢta veya 

seferde olduklarında, zor durumda olduklarında ve esir düĢtüklerinde görürler. 

Rüyalarda en çok görülen kutsal karakter Hz. Muhammet‘tir. En çok Hz. 

Muhammet‘in görülmesi Ġslam öncesi ve Ġslam sonrası destanlar arasındaki 

farklılıklar veya geçiĢlerin rüyalar üzerinden de ele alınabileceğinin, Türk kültürüne 

Ġslamiyet‘in ne kadar derin izler bıraktığını rüyaların gösterebileceğinin iĢaretidir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRK HALK HĠKÂYELERĠNDE RÜYA 

 

I. Halk Hikâyesi Kavramı 

Türk Halk edebiyatının anlatmaya dayalı türlerinden olan halk hikâyelerinin 

Türk kültürü içerisinde önemli bir yeri vardır. Hikâye kelimesi Arapça ―hakaye‖ 

kökünden türemiĢtir. Hikâye kelimesinin karĢılığı Azeri Türkçesinde ―hekâyä‖; 

BaĢkurt ve Tatar Türkçelerinde ―hikäyä‖; Kazak Türkçesinde ―hikaya‖; Kırgız 

Türkçesinde ―an,geme, ikaya‖; Özbek Türkçesinde ―hikáyä‖; Türkmen Türkçesinde 

―hekāya‖; Uygur Türkçesinde ise ―hikayä‖  Ģeklindedir (KarĢılaĢtırmalı Türk 

Lehçeleri Sözlüğü 1991: I, 340). 

 Hikâye terimi sözlük ve bilim insanlarının eserlerinde birbirine yakın 

Ģekillerde tarif edilmiĢtir.   

 Sözlüklerde hikâye için birbirine yakın açıklamalar yapılır. ―Nakletme, bir 

vaka ve següzeşti sırasıyla anlatma, söyleme; gerçek veya uydurma ve ekseriya hisse 

kapmağa mahsus sergüzeşt ve vukuat, kıssa‖ (ġemseddin Samî 1996: 554); 

―Anlatma, roman, masal, olmuş bir hadise‖ (Devellioğlu 1998: 369); ―Bir olayın 

sözlü veya yazılı olarak anlatılması‖ (Türkçe Sözlük 2005: 891) Ģeklinde tanımlar 

yapılır. 

 Bilim adamları eserlerinde hikâye hakkında bilgi verirler. Pertev Naili 

Boratav, hikâye ve destanı karĢılaĢtırarak; ―Belki eskiden destanların gördükleri 

vazifeleri üzerine almış yeni ve orijinal bir nev‘in mahsulleri, yeni ve orijinal bir 

nev‘i karakteri alarak meydana gelen halk hikâyeleri, yerini tuttuğu destanın birçok 

vasıflarını hâlâ taşımaktadır. Fakat bunlar onun asıl karakterini verenler değildir. 

Süratle yeni bir nev‘e gidiş vakı‘ası karşısında bulunuyoruz.‖ Ģeklindeki 

açıklamalarıyla hikâye hakkında bilgi verir (Boratav 2002: 75). Boratav, halk 

hikâyelerinin üç büyük kaynağı olduğunu söyler; 1. OlmuĢ vakalar, 2.YaĢamıĢ veya 

yaĢadığı rivayet olunan âĢıkların terceme-i halleri, 3. Köroğlu menkıbeleri ve bu tipte 

diğer menkıbeler (Boratav 2002: 20).  

 Boratav, halk hikâyelerini konuları bakımından kahramanlık hikâyeleri ve aĢk 

hikâyeleri olmak üzere ikiye ayırır. Kahramanlık hikâyelerini Köroğlu kolları ve 

Köroğlu hikâyelerine gelenekle bağlanan kahramanlık hikâyeleri olarak ayırır. AĢk 
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hikâyeleri ise muhayyel kahramanları olan hikâyeler ve yaĢadıkları gelenek 

tarafından kabul edilen veya muhakkak olan Ģairlerin hikâyeleri olarak ikiye ayırır 

(Boratav 2002: 17–18). 

 ġükrü Elçin hikâye için; ―Arap dilinde başlangıçta ―Kıssa‖ ve ―Rivâyet‖ 

olarak düşünülen, sonraları eğlendirmek maksadı ile taklid mânâsında kullanılan 

―hikâye‖ deyimi, gerçek veya hayâli birtakım vak‘aların, mâcerâların hususî bir 

üslûpla, sözle nakil ve tekrarı demektir.‖ Ģeklinde açıklamalar yapar (Elçin 2000: 

444). 

 Ali Berat Alptekin hikâyeyi; ―Göçebelikten yerleşik hayata geçişin ilk 

mahsullerinden olup; aşk, kahramanlık, vb. gibi konuları işleyen, kaynağı Türk, 

Arap-İslâm ve Hint-İran olan, büyük ölçüde âşıklar ve meddahlar tarafından 

anlatılan nazım-nesir karışımı anlatmalardır.‖ Ģeklinde tarif eder (Alptekin 1997: 7). 

 

II. Türk Halk Hikâyelerinde Rüyaların ĠĢlevleri 

 Türk halk hikâyelerinde rüyalar, hikâyelerin çatısını oluĢturan ögelerdendir. 

Rüyaları âĢık gençler veya âĢıkların yakın akrabaları ve rakipleri görür. Bu rüyalar, 

hikâyenin olay örgüsünü oluĢturur veya hikâyenin seyrini sonradan değiĢtirir. 

 Rüya motifi esas alınarak yapılacak bir sıralamada halk hikâyeleri anlatmaya 

dayalı türler içerisinde en sondaki tür olarak kabul edilebilir. Bunun nedeni hikâyede 

geçen zaman ile hikâyenin anlatılıĢ zamanının birbirine yakın olmasıdır. Bu durum, 

halk hikâyelerindeki rüyaların niceliğini ve iĢlevlerini etkiler. Hikâyelerin anlatılıĢ 

zamanları, hikâyedeki tarihe çok yakın olduğundan olağanüstü olay ve kahramanlar 

diğer türlere göre azdır. Bu özellikten rüyalar da etkilenir. Mitoloji, destan, efsane ve 

masallarda kahramanların gördüğü rüyalar, olağanüstülüklerin bir parçasıdır. Halkın 

rüyalara yüklediği kutsallık, türlerdeki bu olağanüstülüğü olağanlaĢtırma ve inanılır 

kılma çabasının bir ürünüdür. Hikâyelerde ise konular takip edilebilen zamanlarda 

yaĢandığından olağanüstülükler diğer türlere göre daha azdır. Dolayısıyla rüyalar da 

azalmaktadır. Bu çalıĢmada da hikâyeler, anlatmaya bağlı türler arasında rüyaların en 

az yer aldığı türlerdir.  

 Anlatmaya bağlı türlerin çoğunda rüyalara sosyolojik temelli bakıĢ açıları 

geliĢtirilebilir. Bu durum anlatmaya bağlı türlerin iĢlevleri, amaçları ve hitap ettiği 

kesim ile yakından ilgilidir. Örneğin masalların temel iĢlevlerinden biri iyi ile 
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kötünün mücadelesinde iyinin desteklenmesidir. Masallardaki rüyaların çoğu bu 

amaca hizmet eder. Uğradığı haksızlıkların giderilmesinde masal kahramanına 

rehberlik eden rüyalar, bir haksızlığı ortadan kaldırdıkları için sosyoloji bilimiyle 

irdelenerek ―Rüyalar sosyal adaletin sağlanmasında zayıf olana yardım ederek 

dengeyi sağlarlar.‖ fikrini ortaya koyar. Hikâyelerde de rüyaların buna benzer 

toplumsal iĢlevleri vardır. Hikâyelerde aĢk ve kahramanlık konuları iĢlenir. Rüyaların 

tamamına yakını aĢk hikâyelerinde geçer. AĢk, toplumsal olmaktan çok bireysel bir 

olgu olsa da, Türk halk hikâyelerindeki aĢklar, belirli kalıplar çerçevesinde 

yaĢandığından bir kültür dairesi oluĢtururlar. Rüyaların bu kültür dairesinde önemli 

iĢlevleri vardır. Bu iĢlevler rüyaları kimlerin gördüğüne, rüyaların amaçlarına, 

görüldükleri mekânların özelliklerine, hangi statüdeki gençleri kavuĢturduğuna, 

rüyalara kimlerin girdiğine göre çeĢitlenir. AĢkın baĢlamasından âĢıkların kavuĢup 

mutlu olmalarına kadar geçen sürede rüyalar önemli görevler üstlenirler. Genç 

âĢıkların rüyalarında bade içerek âĢık olmaları rüyaların en yaygın iĢlevi ve motifidir. 

Rüyada âĢık olma motifinde bazen güzel hayvanlara âĢık olma da görülür. Rüyaların 

bazıları hikâye kahramanlarına bir müjde içerir. Kahramanlar gördükleri rüyalarda 

ileride kendilerini bekleyen tehlikelerden haberdar olurlar ve bu tehlikelerin 

üstesinden gelebilmek için rüyaların rehberliğine ihtiyaç hissederler. Hikâyelerdeki 

rüyalar bir kehanet içererek hikâye kahramanlarına gelecek hakkında bilgi verir. 

Rüyaların inandırıcılığının farkında olan hikâye kahramanları, çıkarları 

doğrultusunda rüya kurgulayabilirler. Halk hikâyelerinde rüyaların iĢlevleri Ģu 

baĢlıklar altında incelenebilir; 

 

1. AĢk Rüyaları 

 AĢk, halk hikâyelerinde en çok iĢlenen konudur. AĢk uğruna katlanılan eziyet 

ve cefalar, halkın benliğinde derin izler bırakarak aĢk hikâyelerinin nesilden nesile 

aktarılmasını sağlar. Halk içerisinde bu aĢk maceralarına saygı gösterilir ve günlük 

hayatın içerisinde sürekli telmihte bulunulur. Zorlu maceralarla dolu aĢk 

hikâyelerinde kahramanlar, çektikleri sıkıntılardan dolayı çoğu zaman kutsal 

kahraman olarak kabul edilmektedir. Halka göre âĢıkların çektiği sıkıntıların bazıları 

onlara Allah‘ın armağanıdır. AĢkın Ġlahi kaynaklı kabul edilir. ÂĢıklar, rüyalarında 

Hz. Muhammet, Hz. Ali, Hızır, pir, derviĢ gibi kutsal kiĢilerin bade içirip sevgiliyi 
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göstermeleriyle âĢık olurlar. Bazı âĢıkların nikâhları bizzat Hz. Muhammet 

tarafından rüyalarında kıyılır. AĢk uğruna çektikleri zorluklar, onları halkın gözünde 

kahramanlaĢtırır. Bu aĢk maceraları, beĢeri aĢktan ilahi aĢka geçiĢin bir basamağı 

olarak kabul edilir. 

 

  1.1.Bade Ġçerek ÂĢık Olma 

 Halk hikâyelerinde âĢık olmanın en yaygın motifi rüyada bade içerek âĢık 

olmaktır. AĢk konulu halk hikâyelerinin ve âĢık biyografilerinin çoğunda rüyada 

veya gerçek hayatta bade içerek âĢık olma motifine rastlanır. Bu çalıĢmada, saz 

Ģairlerinin biyografileri çerçevesinde gördükleri aĢk rüyalarına yer verilmemiĢtir. 

Ġncelemeye esas alınan rüyalar, hikâye kahramanlarının gördüğü rüyalardır. 

ÇalıĢmanın tümü anlatmaya dayalı türlerde metne dayalı rüya incelemesi 

olduğundan, ferdi rüyalar yerine anlatmaya dayalı metinlerdeki ―Kültür Örneği 

Rüyalar‖ incelenmiĢtir. Bade içerek âĢık olma motifinde,  hikâye kahramanı rüyada 

veya uyanıkken pirler tarafından ziyaret edilir ve bade içirilir. ÇalıĢmada kahramanın 

sadece rüyada bade içmesi ve âĢık olmasına örnek metinler incelenmiĢtir. Uyanıkken 

bade içme ve âĢık olmaya örnek metinler çalıĢmaya dâhil edilmemiĢtir.  

 P. N. Boratav, rüyada âĢık olma motifinin Hindistan‘da, Ġran‘da ve 

Yunanistan‘da da kullanılan çok eski, uluslararası bir motif olduğunu, bu motifin bir 

içecekle birleĢmesinin ve içeceğin ardından Ģairlik kudreti kazanmanın ise Türk halk 

hikâyelerine ait bir motif olduğunu belirtir (Boratav 2002: 22–23). 

 Rüya motifindeki en önemli ayrıntı badedir. Kültür tarihine bakıldığında ―bade 

içmek‖, bazı ilimlere vakıf olmanın ve olağanüstü özelliklere sahip olmanın yoludur. 

Aslında bir bardak Ģarabın kaynağı Ġran‘ın efsanevi hükümdarı CemĢid kabul edilir. 

―Bade olgusu‖ zamanla tasavvuf edebiyatının önemli unsurlarından biri halini alır. 

Dinî ilme sahip olma olarak görülen badeye mutasavvıfların çoğu rağbet gösterirler. 

DerviĢ Ģairlerimiz; Barak Baba‘nın ―Çün ol bâdeden içtik, mestolup hayran olduk‖ 

ve Pir Sultan Abdal‘ın ―Dost elinden dolu içmiş deliyim/Üstü kan köpüklü beşe 

seliyim‖ mısralarında dile getirdikleri gibi aĢk badesini içip mest olduklarını, gerçek 

dünyanın sırlarına ancak böylece eriĢtiklerini, aĢk-ı ilahiye kavuĢtuklarını, hatta Ģiir 

yazmaya bu yüzden baĢladıklarını anlatırlar (BaĢgöz 1973: 73–74).  
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 Bade, zaman içerisinde ―dolu‖, ―Ģarab-ı aĢk‖, ―aĢk badesi‖, ―cam u 

muhabbet‖ gibi adlandırmalarla Halveti, Melami, Alevi, BektaĢi Ģairlerinin 

Ģiirlerinde ayine baĢlangıcın ifadesi olarak kullanılır (Günay 1999: 14). Alevi-

BektaĢi kültürünün zamanla saz âĢıkları ve ozanlar tarafından benimsenip korunması, 

―Bade Motifi‖ni ayine baĢlangıç unsuru olmanın yanında ―ÂĢık Edebiyatı‖ndaki âĢık 

olma ve Ģiir söyleyebilmenin yolu haline getirir.  

 Bir bardak Ģarap içmek, mukaddes bilgilerin nakledicisi olarak halk 

hikâyelerinin en önemli unsuru olarak kabul görür ve ilk baĢlarda Ġslamiyet‘in Ģaraba 

düĢmanlığına rağmen bir bardak Ģarabın rolü Ġslamiyet‘in hükmü altında devam eder. 

Zamanla Ġslamiyet‘in âĢıklara uyguladığı baskı nedeniyle bir bardak Ģarap motifinin 

kaybolarak yerini bir demet güle veya benzerlerine bıraktığı olmuĢtur (Günay 1999: 

16–17). Bu yüzden halkbiliminde ―Bade‖ Ģarap gibi alkollü içki anlamına gelmez. 

ġerbet, su gibi içilecek bir Ģey olabileceği gibi elma, nar, ekmek üzüm gibi herhangi 

bir yiyecek de olabilir. 

  Halk hikâyelerindeki ―Rüyada bade içerek âĢık olmak ve eğitilmek‖, bir 

Ģaman adayının Ģamanlığa giriĢ ayininde uyguladığı ve karĢılaĢtığı mistik, dinî 

güçleri ilahlardan veya ruhlardan kazanmak, yeni bir hayata rüya vasıtasıyla 

ulaĢmak, içten manevi olarak yanmak, vecit halinde bir süre kalmak, kan kaybetmek, 

yorgunluk, bir müzik aletini kullanmak gibi unsurların devamı niteliğindedir (Günay 

1999: 13). Ġlhan BaĢgöz, bade içerek âĢık olma motifini ―DüĢ Motifi Zinciri‖ olarak 

adlandırır. Makalesinde çeĢitli örneklerini verdiği bu motifin aslında Asya 

ġamanlığının bir kalıntısı olduğunu, Ģamanların mesleğe giriĢ törenlerinin rolünü 

oynadığını, Ġslam tasavvufunun, bu Asya törenini Anadolu‘ya aktardığını belirtir 

(BaĢgöz 1973: 80). DüĢ Motifi Zincirinin bütün hikâyelerde izlediği yapı Ģu 

Ģekildedir;  

 

a. Genç erkek, bazen de kız ve erkek bir Pirin elinden düşlerinde aşk dolusu içerek 

birbirine âşık olurlar. 

b. İçkiyi içen oğlanın vücuduna bir ateş düşer, yanar. Kıza sarılmak, onu 

kucaklamak ister, düşer bayılır, ağzından kan köpük gelerek günlerce baygın 

yatar. 
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c. Herkes onu deli olmuş sanırken, bir kocakarı bunun aşk hastalığı olduğunu anlar 

ve başucunda saz çalarak oğlanı uyandırır. Saz sesi kulağına değer değmez genç 

gözlerini açar. 

d. Düşte görünen ihtiyar, âşığın hayat boyu yardımcısı, koruyucusu olur ve ona bir 

mahlas verir. 

e. Bu düş nedeni ile genç, kelimenin her iki anlamı ile âşık olur, yani hem saz çalıp 

şiir söyler, hem bir güzele sevdalanır (Başgöz 1973: 72–73). 

 

 Umay Günay ―DüĢ Motifi Zinciri‖ni, ―Kompleks Rüya Motifi‖ olarak 

adlandırır. Halk hikâyelerinde, hikâye kahramanını âĢık olmaya ulaĢtıran rüya motifi, 

baĢka kültürlerde tek tek ortaya çıkarken âĢık edebiyatında birbirinin içine girmiĢ 

olarak bir arada yaĢatıldığından bu adlandırmayı yapar (Günay 1999: 90). Günay, 

rüya motifinin unsurlarını,  Ġlhan BaĢgöz‘ün ―Türk Halk Hikâyelerinde Rüya Motifi 

ve Şamanlığa Giriş‖ adlı makalesinden (BaĢgöz 1967) Ģöyle özetler; 

  

a. Bu rüyaların hepsinde rüya manevî veya maddî büyük bir sıkıntının ardından 

görülmektedir. 

b. Rüya, büyük sıkıntının ardından görülmezse kahramanın sıkıntılarından 

kurtulmak üzere Tanrıya yalvarması sonucunda ortaya çıkmaktadır. 

c. Örneklerin pek çoğunda rüya kutsal mevkilerde uyurken görülmektedir. Mezar ve 

pınarlar rüyaların görüldüğü müşterek mevkilerdir. 

d. Rüyada kutsal bir kişi veya kişiler bazen bir genç kızın elinden kahramana aşk 

badesi sunarlar. Hızır-İlyas, üçler, kırklar, üç derviş, bir pir, sadece bir yaşlı 

adam veya yaşlı bir kadın rüyalarda yer alan kutsal kişilerdir. Kutsal kişilerin 

çeşitlilik göstermelerine rağmen rüyadaki rolleri hep aynıdır; 

 

1. Kahramana bir veya üç bardak dolu (bade) sunarlar veya kız ile oğlana 

birbirlerine sundururlar 

2. Kahramana çok güzel bir kız tanıttıktan sonra adını ve memleketini 

söylerler. 

3. Şiirlerinde kullanacağı bir mahlas verirler. 

4. Kahramanların ihtiyaçları olduğunda yardım edeceklerini belirtirler. 

e. Kahraman kutsal kişinin elinden badeyi içtikten sonra vücudunu bir ateş sarar. 

Düşer bayılır, ağzından kanlı köpük gelir. Bu halde 3-6-7 gün kalır.  
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f. Herkes kahramanın deli olduğunu düşünürken yaşlı bir kadın veya erkek sazın 

teline dokunur. 

g. Saz sesiyle kahraman gözlerini açar. Sazı eline alır, kendine verilen mahlasla 

irticalen şiirler söylemeye başlar. Böylece hem badeli hem de hak âşığı olur 

(Günay 1999: 11). 

  

Umay Günay, âĢık hikâye ve biyografilerinde hareketi sağlayan ve sade 

kiĢilikten sanatçı kiĢiliğe geçiĢte önemli rol oynayan kompleks rüya motiflerinin 

ortaya çıkıĢlarının, muhtevalarının ve sonuçlarının dört aĢamadan oluĢan ortak bir 

yapı olduğunu belirtir. Birinci devre ―Hazırlık Devresi‖dir. Bu devrede çocukluk ve 

gençlik çağının Ģartları veya karĢılaĢılan maddi manevi sıkıntılardan dolayı, 

kahraman kutsal, ıssız veya korku ve yalnızlık hisleri yaratacak bir yerde rüya 

görmeye sürüklenir ve uykuya dalar. Ġkinci devre rüyanın görüldüğü ―Rüya 

Devresi‖dir. Bu devrede âĢık, uyku ile uyanıklık arasında bir rüya görür. Rüyasında 

kutsal kiĢilerle kutsal sayılan bir yerde karĢılaĢır. Bir pirin elinden bade içer. Pir, ona 

sevgiliyi veya resmini gösterir ve bilmesi gereken bilgileri öğretir. Bir mahlas 

vererek deyiĢ söylemesini ister. Üçüncü devre ise ―UyanıĢ Devresi‖dir. Bu aĢamada 

gördüğü rüyanın etkisiyle kahraman endiĢeli bir Ģekilde kendi kendine uyanır ve saz 

ile baĢından geçenleri anlatır. Bazı hikâyelerde belli bir süre baygın olarak yatar ve 

ağzından burnundan kanlı köpükler gelir ve birinin sazın tellerine dokunmasıyla 

uyanır. Son bölüm ise ―Ġlk DeyiĢ Devresi‖dir. ÂĢıklar uyanınca söyledikleri ilk 

deyiĢleri gördükleri rüyanın tasviridir ( Günay1999: 98). 

 U. Günay, bu kompleks rüya motifinin kaynağının, Türk halkının kültürel 

zemininde aranması gerektiğini ifade eder. ġamanlığa kabul merasiminin, hayalî 

roman motifine dönüĢmesini açıklamakta Türk Halk hikâyelerinde kompleks rüya 

motifi değerli bir fırsattır. Bir adayın ġamanlığa kabul merasimi ile bir adayın 

sanatkâr ve âĢık olarak kompleks rüya motifi vasıtasıyla yeni bir hayata giriĢi 

arasında ĢaĢırtıcı benzerlikler vardır (Günay 1999: 12). Anadolu‘ya yerleĢen Türkler 

kabul ettikleri yeni dinin etkisiyle bu motifi mistik düĢünceler etrafında yeniden 

biçimlendirmiĢlerdir. AĢıklık geleneğinin beslendiği ozan-baksı geleneği ile tasavvuf 

düĢüncesi, değiĢen ve geliĢen Ģartlar altında daha da somutlaĢtırılarak ―rüya-bade-

pir‖ üçlüsü halinde karĢımıza çıkar. 
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 Badenin kahramana kazandırdığı özelliklerden en önemlisi kutsallıktır. 

Bunun hikâyenin cereyan tarzına önemli etkileri vardır. ÂĢık Garip, birçok zor 

durumdan kutsal kuvvetlerin yardımıyla kurtulur. Mesela, sevgilisinin düğününe son 

günde Hızır‘ın atına binerek yetiĢir. Ağlamaktan kör olan annesinin gözleri, Hızır‘ın 

atının ayağı altından alınan toprak sayesinde açılır (Türkmen 1995: 17). Bade içerek 

âĢık olma motifi uluların elinden bade içme ve sevgilinin elinden bade içme olarak 

iki baĢlıkta incelenebilir. 

 

 1.1.1. Din Ulularının Elinden Bade Ġçerek ÂĢık Olma 

 Halk hikâyelerinde rüyada uluların elinden bade içerek âĢık olma motifi ortak 

bir yapı içerisinde gerçekleĢir. Rüyanın ortaya çıkabilmesi için maddi, manevi bir 

sıkıntı veya âĢığın dua etmesi gerekir. Duasına genellikle cevap verilir. Hz. Ali‘nin, 

bir velinin, bir Ģehidin türbesi veya mezarında, herhangi bir mezarlıkta, bir çeĢme 

baĢında, bir ağaç altında, Murat Tepesi gibi kutsal mekânlarda uyurken, rüyasına Hz. 

Muhammet, Hz. Ali, Dört Halife, Hızır, pir, üçler, kırklar, nurani bir derviĢ, ihtiyar 

aksakallı bir adam gibi din uluları gelerek kendisine bade içirirler. Birinci bade 

Allah‘ın aĢkına, ikinci bade baĢta Hz. Muhammet ve Dört Halife olmak üzere On iki 

Ġmam, üçlerin, kırkların ve müminlerin aĢkına, üçüncü bade ise âĢık olacağı kızın 

aĢkına içirilir. Daha sonra kızın sureti bir aynadan, din ulusunun koltuklarının 

altından veya iki parmağın arasından gösterilir. Birinci badenin Allah‘ın, ikincisinin 

ise din ulularının aĢkına içirilmesi, gerçek aĢkın ilahi aĢk; kul aĢkının ise ilahi aĢka 

ulaĢmanın bir aĢaması olduğuna iĢarettir. Daha sonra kızın ismi söylenip kızın nerede 

bulabileceği gösterilir. Bu kısım hikâyenin ―giriĢ‖i olarak kabul edilebilir. Sevgili 

genellikle uzak bir diyardadır. Oraya ne kadar sürede varacağı veya ne zaman 

kavuĢacakları âĢığa söylenir. Bazı hikâyelerde bu rüyanın aynısı aynı anda kıza da 

gösterilir ve kız da âĢık olur. Uykudan belli bir süre uyanamayan âĢık, badeyle 

birlikte normal kiĢilikten sanatçı kiĢiliğe ulaĢmıĢtır. Uyandırılması için yanı baĢında 

saz çalınır. Telin sesini duyar duymaz uyanır ve sazı alarak çalmaya baĢlar. ÂĢık ve 

çevresindekiler için ilk olağanüstülük budur. 

 ÂĢığın yolculuğa çıkması ve yolculuktaki maceralar hikâyenin ―geliĢme‖ 

bölümünü oluĢturur. ÂĢığın sevgiliye ulaĢmak için birçok sıkıntıya katlanması 

gerekir. Bu yolculuk esnasında en büyük yardımcısı ona badeyi içiren din ulusudur. 



374 

 

  

Rüyada veya gerçek hayatta kendisine rehberlik ederek sıkıntıların üstesinden 

gelmesinde yardım edilir. Seyahat boyunca halktan da yardım alır. 

 Din ulusunun elinden rüyada bade içmek, olağanüstü özellikler kazanmak, 

aĢk tılsımı simgesel olarak tanrı vergisidir (Önal 2009: 66). Bu tanrısal simgecilikten 

dolayı badeli âĢıklar, ―Hak ÂĢığı‖ olarak kabul edilirler. Rüyalarında kendilerine 

sunulan bade, sadece aĢka kavuĢmayı değil, normal kiĢilikten sanatçı kiĢiliğe sahip 

olmayı sağlar. Ġçirilen badenin din uluları tarafından ikram edilmesi, halkın içinde 

âĢığın statüsünü artırır. Halkın, kahramanın seyahatinde tanık olduğu bütün 

olağanüstülükler ―Hak AĢığı‖ olmasına bağlanır. ―Hak ÂĢığı‖ olması, aĢkı için 

birçok sıkıntıya katlanması hikâyenin diğer kahramanları ve hikâye dinleyicileri için 

âĢığı ―Model KiĢilik‖ olarak kabul ettirir.  

 Rüyalar, hikâye kahramanlarının dualarına cevap verilmesi ve 

ödüllendirilmeleri için bir araçtır. Aile büyüklerini kaybettiği için zor durumda kalan, 

maddi sıkıntı çeken, arkadaĢları tarafından horlanan, aile bireylerinden dayak yiyen, 

çevresi tarafından dıĢlanan veya anlaĢılmayan, dualar eden hikâye kahramanına 

ulaĢmanın en ulvi yolu, onu rüyasında ziyaret etmektir. Rüya trans bir hâldir. ġaman 

adayının eğitiminde rastlanan bu hâl esrime olarak kabul görür. ġamanın esrimesine 

benzer durumu âĢık rüyada yaĢar. Rüya, âĢığın eğitiminin bir parçasıdır. ÂĢığın 

esrime hâli rüyada gerçekleĢir. Rüyalar, âĢığın belirli bir düzeyde eğitilebilmesinin 

ilk aĢamasıdır. Rüyadan uyanıĢla beraber, eğitimin ilk verileri ortaya çıkmaya baĢlar. 

Uyanan âĢık, sanatçı kimliğe eriĢmiĢtir. 

 ―Rüyada bade içerek âĢık olma‖ motifinde, halkın rüyalara yüklediği 

anlamlar, rüyalardan beklentileri ve oluĢturdukları rüya ritüelleri tespit edilecek ve 

rüyaların iĢlevlerinden hareketle rüyaların bu beklentileri nasıl karĢıladığı 

incelenecektir.  Her rüya metni; 

 

 i) Rüya Öncesi 

 ii) Rüya 

 iii) Rüya sonrası  
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formunda incelenecektir. ―Rüya Öncesi‖nde rüyayı gören kiĢinin cinsiyeti, statüsü, 

rüyayı nerede ve ne zaman gördüğü incelenecektir. Bu bölümde rüyanın 

görülmesinin nedeni tespit edilecektir. ―Rüya Öncesi‖ bölümü, rüyayı görenin 

rüyadan önceki sosyal durumunun tespiti açısından önemlidir. 

 ―Rüya‖ bölümü, rüya metninin verileceği bölümdür. Bu bölümde rüyanın 

içerdiği bulgular verilecektir. Ġlk olarak rüyaya kimin girdiği tespit edilecektir. 

Rüyaya giren kiĢilere halkın bakıĢ açısı rüyanın inandırıcılığını artırır. Daha sonra 

rüyada gösterilen sevgilinin özellikleri ve statüsü verilecektir. Böylelikle rüyaların 

hangi statüdeki insanları bir araya getirdiği tespit edilebilecektir. Rüyanın tezi ve 

amacı bu ölümde sorgulanacak ve ―Rüya Sonrası‖ bölümde bu tezin gerçekleĢip 

gerçekleĢmediği görülecektir. Rüyada âĢığa sunulan içecek veya yiyecekler tespit 

edilerek halkın bunlara bakıĢı incelenecektir. Bu bölümde son olarak sevgilinin âĢığa 

nasıl gösterildiği ve sevgilinin de benzer bir rüya görüp görmediği incelenecektir. 

Hikâyede benzer rüyanın görülmemesi âĢığın sevgiliye ulaĢmasını zorlaĢtıran bir 

etkendir. 

 ―Rüya Sonrası‖ bölüm sonuç bölümüdür. Bu bölümde ilk olarak âĢığın 

rüyadan nasıl uyandığı ve bu uyanıĢlara halkın bakıĢı incelenecektir. Son olarak 

rüyanın tezinin, iĢlevinin gerçekleĢip gerçekleĢmediği tespit edilecektir. Sonuç 

bölümü, rüya öncesindeki âĢığın, rüyadan sonra kendisinde ve hayatında oluĢan 

değiĢimleri göstermesi bakımından önemlidir. Her hikâyenin tablosu yapılacak ve 

bölümün sonunda tablolar birleĢtirilerek sosyolojik bulgular tespit edilerek 

kıyaslanacaktır. 

 

1.1.1.1. Kurbani ile Perizat Hanım Hikâyesi 

 Kurbani ile Perizat Hanım hikâyesi Ġlhan BaĢgöz‘ün ―Türk Halk 

Hikâyelerinde Düş Motifi Zinciri‖ adlı makalesinde yer alır. Hikâye, ÂĢık Sabit 

Müdami‘den derlenmiĢtir. Hikâyede ağabeyinin zulümlerine daha fazla 

katlanamayan Kurbani‘nin mezarlıkta uyurken bir rüya gördüğü anlatılır. Rüyadan 

sonra hem Perizat Hanım‘a âĢık olur hem de sanatçılık vergisine sahip olur. Sanatçı 

olunca ağabeyinin çektirdiği eziyetler biter.  
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 i) Rüya Öncesi 

 Hikâyede, rüyayı sıradan biri olan Kurbani görür. Bu rüyayı görmesinin 

nedeni ağabeyi tarafından uğradığı haksızlıktır. Kurbani ile ağabeyi Deli Ahmet 

yemek yerken Deli Ahmet, Kurbani‘den Ģarap ister. Kurbani, Ģarap kalmadı deyince 

ağabeyi onu dövmeye baĢlar. Bunun üzerine Kurbani ağlaya ağlaya Ģarap getirmeye 

gider. Ağabeyinin bu davranıĢlarına dayanamayan Kurbani, Üçler Mezarı denilen 

yerde ġeker Bulak adlı çeĢmeden abdest alıp iki rekât namaz kılar. Daha sonra 

ellerini kaldırıp bu beladan kurtulmak için dua eder.  Abdestin alındığı ġeker Bulak 

adlı çeĢme ve üçlerin mezarlığı kutsal mekânlardır. Toplum tarafından bu 

mekânlarda edilen duaların kabul olduğuna inanılır. Rüya öncesindeki zamanla 

rüyadaki zaman aynıdır.  

 

ii) Rüya 

 Kurbani üçler mezarlığındaki ġeker Bulak adlı çeĢmenin baĢında uyuyakalır.  

 

 ―Erenler, pirler bilâperva başucuna kadem bastı. ―Ey yavrum Kurbani‖ diye hafiften 

bir sadâ geldi.‖Aç gözlerini balam, dileğin kabul oldu, bak ki dünya âleminde neler var. 

Kurbani gözlerini açtı ki, önde üç tane derviş, arkasında kırk tane. Kırkının da başları 

yeşil, yüzleri nur. Kırklar dedi ―Kırkımız kırk bâde verek.‖ Reisleri olan zatı muhterem 

dedi ki ―Bu yavrumun hakkı üç bâdedir, kırk bâde versek mahşere kadar ayılmaz.‖ 

Doldurdular bir tas, sahbâyı candan, safâsı benden, bir bîr-i zemzemden, beytül 

haremden ―Al yavrum şu aşkın badesidir.‖ Aç arı bala sarılan gibi yavrucuk kadehin 

kulpuna sarıldı. ―İçiyorsun ama kimin aşkına?‖ Eee, veren bilir, biz ne bilek.‖ ―On 

sekiz bin âlami kün aşkına halkeyleyen Perverdigâr aşkına.‖ Bismillah ya Allah deyip 

Kurbani birinci kadehi nûş eyledi. Üç yüz altmış damar, iki yüz kırk sekiz pare kemik 

birbirisi ile konuşmaya başladı. Yanıyorum diye bağırdı. İkinci pir ikinci kadehi uzattı; 

―Al balam, bunu içersen o ateş zail olur.‖ ―Baba bu kimin aşkına?‖ ―Peygamber 

Aleyhisselam, On İki İmamlar, on dört Mâsum-ı Pâk, on yedi Kemer-best, Üçler, Beşler, 

Yediler, Kırklar ve Gayb erenler aşkına‖ Bismillah deyip ikinci kadehi nûş eyledi. 

Güzel bir ferahlık girdi canına. O zaman dediler ki, ―Balam hele gözlerindeki gaflet 

perdesini bir sil‖, karşısına bir endam aynası getirdiler. Kurbani bir göz gezdirdi. 

Birdenbire bir saray, sarayın önünde bir bahçe. Bahçenin içerisinde kırk tane kız. Kırk 

kızın içinde bir kız. Kız deyip geçme bir huri sıfat. Gel beni gör, derdimden öl diyor. Kız 

da gözünü buna dikmiş, bu da gözünü kıza. Pirin birisi o kızın bir elinden, öteki öbür 

elinden tuttu, kızın bir eline verdiler aşkın badesini. Kız yavaş yavaş uzattı aşkın 
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badesini. ―Al Âşık Kurbani, bundan sonra âşık olacaksın. Bana derler Gence Hanı 

Ziyat Han‘ın bacısı Perüzat Hanım. Levh ü kalem seni bana, beni sana çalmıştır. 

Kurbani ―Vay adına kurban olduğum‖ deyip kadehle birlikte kızı da kucaklamak istedi. 

Kurbani sıçradı ki kızın kemerinden sarıla. Ayıldı ki mezar taşının birini kucaklamış.‖ 

(Başgöz 1973: 71–72) 

   

Rüyada Kurbani‘nin ettiği duaya cevap verilir. Rüya kadrosunda üç derviĢ, 

onların arkasında Kırklar, Kurbani ve aynadan görüntüsü gösterilen Perizat Hanım 

vardır. Rüyanın mekânı Kurbani‘nin uyuyakaldığı yerdir. Rüyada Kurbani‘ye 

sunulan bade rüyanın amacına ulaĢması için önemlidir. Kurbani‘ye âĢıklık ve 

sanatkârlık kazandıracak badenin özellikleri rüyada Kurbani‘ye hissettirilir ve 

anlatılır. Bade kutsallık kazandırılarak, Zemzem‘le eĢ tutulur. Çok güçlü etkileri olan 

badenin kararında içilmemesi durumunda âĢık, daldığı uykudan uyanamayacaktır. 

Badeyi içen âĢığın içi yanmaya baĢlar, damarları ve kemikleri coĢar. Ġç yangınının 

geçmesi için hemen ikinci badeyi ister. Fakat badenin diğer bir özelliği ise bir içme 

adabı gerektirmesidir. Ġlk bade Allah‘ın, ikinci bade Hz. Muhammet, On Ġki Ġmam, 

Üçler, BeĢler ve Kırkların, üçüncü bade ise resmi gösterilecek sevgilinin aĢkına içilir. 

Kurbani üçüncü kadehi üçlerin verdiği sevgilinin elinden içer. Bu sıralama âĢığın 

statüsünü değiĢtirecek ve onu Hak âĢığı kılacaktır.  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Kurbani rüyayı gördüğü yerde altı gün baygın yatar. Annesi tarafından eve 

getirilir. Bir türlü uyandırılamaz. Annesinin çaldığı sazın sesini duyunca gözlerini 

açar. Sazı onun elinden alır ve usta âĢık gibi çalmaya baĢlar.  

 Kurbani ile Perizat Hanım hikâyesinde rüya motifi bir sıkıntıyla baĢlamıĢtır. 

Ağabeyinin eziyetlerinden bıkan Kurbani, dua ederek sıkıntılarından kurtulmayı 

ister. Mezarın baĢında uyurken, rüyasına pirler gelerek ona üç bade içirirler. 

Uyandığında aĢk hastalığına yakalanmıĢ usta bir saz Ģairi olur. Saz çalabilme 

kabiliyetine sahip olması rüyanın iĢlevini tamamladığının iĢaretidir. Kurbani‘nin 

duasının kabul olduğunun iĢareti budur. Rüyadan sonra ağabeyinin eziyetlerine 

katlanmak zorunda kalmayacaktır. Rüyanın sonucu; Kurbani‘nin hem statüsünün 

değiĢmesi hem de Perizat Hanım‘a âĢık olmasıdır. 
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i) Rüya Öncesi 

Hikâyenin 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ 

Rüyayı Gören 

ve Statüsü 

Rüyaya Hazırlık Rüyanın 

Görüldüğü Yer 

Rüyanın 

Görülme 

Zamanı 

Kurbani ile 

Perizat 

Hanım 

Kurbani/ 

Sıradan Birisi 

Ağabeyinden gördüğü 

eziyetler ve bu 

eziyetlerin bitmesi için 

ettiği dua 

Üçler Mezarının 

yanındaki ġeker 

Bulak adlı 

çeĢmede 

Gündüz vakti 

ii) Rüya 

RÜYA 

Rüyaya Giren 

KiĢi/KiĢiler 

 

Rüyada 

Gösterilen KiĢi 

ve Statüsü 

Rüyanın Amacı Badenin 

Türü ve 

Miktarı 

Sevgilinin GösteriliĢi/ 

Benzer Bir Rüya 

Görüp Görmediği 

Kırklardan üç 

derviĢ 

Perizat Hanım/ 

PadiĢahın Kızı 

Kurbani‘yi saz âĢığı 

yapıp çektiği 

eziyetleri bitirmek ve 

Perizat Hanım‘a âĢık 

etmek 

Üç Bade Perizat Hanım endam 

aynasından Kurbani‘ye 

gösterilir. Perizat 

Hanım, aynı rüya görür. 

iii) Rüya Sonrası 

RÜYA SONRASI 

Rüyadan UyanıĢ Sonuç 

Kurbani altı gün baygın yatar, annesinin 

çaldığı sazın sesini duyunca uyanır. 

Rüya amacına ulaĢmıĢtır. Rüyadan uyanan Kurbani, 

usta bir saz âĢığı olduğu gibi Perizat Hanım‘a âĢık 

olur. Kızı bulmak için yolculuğa çıkar. 

 

 1.1.1.2. Mahmut ile Nigâr Hanım Hikâyesi 

 Halk hikâyelerinde rüyada bade içerek âĢık olma motifinde, badeyi verenler, 

nasıl içilmesi gerektiğini de söylerler. Rüya sonrasında âĢığın bayılıp, kendinden 

geçerek ağzının köpürmesine neden olan Ģey, içtiği bade ve rüyada gördükleridir. 

Ġçilen bade çok kuvvetli bir iksirdir. Temkinli içmek gerekir. Yukarıdaki Kurbani 

hikâyesinde, rüyada pirler kendi aralarında konuĢurlarken ―Kurbani‘ye kırk bade çok 

gelir, bir daha ayılamaz, buna üç bade yeterli.‖ Ģeklindeki, sözleri buna iĢarettir. Bu 

yüzden sunulacak üç badenin nasıl ve kimlerin aĢkına içileceği âĢığa bildirilir. 

Mahmut ile Nigâr Hanım hikâyesinin Sivas varyantında da Mahmut‘a badeyi nasıl 

içeceği söylenir.  

 Mahmut ile Nigâr Hanım hikâyesi Doğan Kaya‘nın Mahmut ile Nigâr 

Hikâyesi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma adlı eserinden aktarılmıĢtır. Hikâye, 

çocuğu olmayan HurĢit adlı bir hükümdarın pirin verdiği elmayla iki çocuk sahibi 

olmasıyla baĢlar. Pir, çocuklar yedi yaĢına geldiklerinde güzel olana Mahmut; çirkin 

olana Kamber adını koyar. Pir, Kamber‘i yanında götürür. On yaĢında iken babaları 
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ölünce Mahmut çok üzülür. Babasının öldüğü odadan çıkmaz. Bir gün yine o 

odadayken rüyasında Pirler onu ziyaret ederler. Pirler, Nigâr‘ı gösterip bade sunarlar. 

Rüyadan uyanan Mahmut, Nigâr‘ın aĢkıyla hastalanır. Mahmut, babasının parasını 

dalkavuklara kaptırınca oradan uzaklaĢmaya ve Nigâr‘ı bulmaya karar verir. 

Ormanda, Pirin götürdüğü kardeĢi Kamberle karĢılaĢır. Beraber Nigâr‘ın olduğu 

sarayı bulurlar. Nigâr‘ın babasıyla mücadele ederler. Baba, en sonunda Mahmut ile 

Nigâr‘ı bir sandığı koyarak nehre atar. Kamber, kardeĢi Mahmut ve Nigâr‘ı kurtarır 

ve evlendirir  (Kaya 1987: 49-57). 

 

i) Rüya Öncesi 

  Mahmut, babası HurĢit öldükten sonra uzun süren bir yas tutar. Babasının 

öldüğü odaya kendisi dıĢında kimsenin girmesine izin vermez. Bu durum rüyaya 

hazırlık aĢamasıdır. Rüyayı bir gece vakti, babasının öldüğü odada görür.  

 

ii) Rüya 

 Babasının öldüğü odada yattığı bir gece rüyayı görür; 

 

 ―Üçler, beşler ve kırklardan bir pir, elinde bir bardak suyla Mahmut‘un yanına gelir. 

―Baban öleli kırk gün oldu. Hasret yüreğini yaktı. Bu suyu onun için getirdim ki, belki 

sakinleşirsin. Bu sudan iç de gönlün bir serinlesin oğlum.‖ der. Mahmut, tam suyu 

içeceği zaman Pir, bu suyu içmenin bir şartı, kanunu olduğunu söyler. ―Oğlum, bunu 

seni, beni ve on sekiz bin âlemi yaratan aşkına diyerek iç bakayım.‖ Mahmut denileni 

yapar. Pir, bardağı bir daha doldurur. ―Bunu da üçler, beşler, yediler, kırklar aşkına 

iç.‖ der. Mahmut, ikinci kadehi de söylendiği gibi içer. İhtiyar adam kadehi bir daha 

doldurur. ―Bunu da Mısır‘da Eset Paşa‘nın kızı Telli Nigâr Hanım‘ın aşkına diyerek 

iç.‖ Mahmut denileni yapar. Pir; ―İki parmağımı açacağım. Arasından bak. Nigâr 

Hanımı sana canlı olarak göstereceğim.‖ der. Mahmut, iki parmağından arasından 

bakınca Nigâr Hanım‘ı görür. Uzun bir süre rüyadan uyanamaz. Aynı rüya aynı anda 

Nigâr‘a da gösterilir.‖ (Kaya 1993: 84-89) 

 

  Mahmut ile Nigâr Hanım hikâyesinde Mahmut‘un rüyayı görmesi için gerekli 

olan durum babasının ölümünden dolayı tuttuğu kırk günlük yastır. Türk 

kültüründeki kırk günlük yas motifi bu hikâyenin önemli motiflerindendir. Kırk 
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günlük yasın bitiminde rüya görülür. Mahmut rüya aracılığıyla kırk günlük yası 

bitirir. Rüyanın kadrosunda üçler, beĢler ve kırklardan bir pir ile daha sonra 

gösterilen Nigâr Hanım vardır. Nigâr Hanım bir paĢanın kızıdır. Rüyaya giren pir, 

Mahmut‘a su verip babasının ölümünden dolayı gönlünü rahatlatmak ve onu Nigâr 

Hanım‘a âĢık etmeyi amaçlamaktadır. Mahmut, sıkıntısının giderilmesi için verilen 

suyu hemen içmek istese de pir bu suyu içmenin kuralları olduğunu söyler. Verdiği 

kadehlerin ilkinin Allah aĢkına, ikincisinin üçler, beĢler, kırklar aĢkına, üçüncüsünü 

ise Nigâr Hanım‘ın aĢkına içirir. Pir, Nigâr Hanım‘ı iki parmağının arasından 

Mahmut‘a gösterir.  

 

iii) Rüya Sonrası 

 Mahmut uzun bir baygınlık süreci geçirir. Rüya amacına ulaĢır. Rüyanın 

sonucunda Mahmut, babasının ölüm acısından kurtulur ve Nigâr Hanım‘a âĢık olur. 

Aynı rüyayı Nigâr Hanım da gördüğünden bu rüyalar, statüleri aynı olan gençleri 

birbirine bağlar. Mahmut, rüyadan sonra Nigâr Hanım‘ı bulmak için seyahate çıkar. 

i) Rüya Öncesi 

Hikâyenin 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ 

Rüyayı Gören ve 

Statüsü 

Rüyaya Hazırlık Rüyanın 

Görüldüğü Yer 

Rüyanın 

Görülme 

Zamanı 

Mahmut ile 

Nigâr 

Mahmut / 

ġahın oğlu 

Mahmut‘un babasının 

ölümünden dolayı 

duyduğu üzüntü 

Babasının öldüğü 

oda 

Gece vakti 

 ii) Rüya 

RÜYA 

Rüyaya Giren 

KiĢi/KiĢiler 

 

Rüyada Gösterilen 

KiĢi ve Statüsü 

Rüyanın 

Amacı 

Badenin Türü 

ve Miktarı 

Sevgilinin GösteriliĢi/ 

Benzer Bir Rüya 

Görüp Görmediği 

Üçler, beĢler ve 

Kırklardan bir 

pir 

Nigâr Hanım/ 

PaĢanın Kızı 

Mahmut‘un 

üzüntülerine 

son vermek ve 

Nigâr‘a âĢık 

etmek 

Üç kadeh su Nigâr Hanım pirin iki 

parmağının arasından 

gösterilir. Nigâr Hanım 

da benzer bir rüya 

görür. 

iii) Rüya Sonrası 

RÜYA SONRASI 

Rüyadan UyanıĢ Sonuç 

Mahmut uzun bir baygınlıktan sonra uyanır. Rüya amacına ulaĢmıĢtır. Rüyadan uyanan 

Mahmut‘un üzüntüsü diner ve Nigâr Hanım‘a âĢık 

olur. Kızı bulabilmek için yolculuğa çıkar. 
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1.1.1.3. Ġrfânî Hoca ile Türkmen Kızı Hikâyesi 

 Hikâyelerde din ulularının, rüyada âĢıkla konuĢmaları belirli bir kalıp 

çerçevesinde gerçekleĢir. Önce âĢığın ismi sorularak teyit edilir. Daha sonra çok 

uzaklardan kendisine bir hediye getirildiği söylenir. ÂĢıklar hediyenin içeriğine göre 

hareket ederler. Ġlk bade sunulur. ÂĢık ilk badeyle ―Yandım‖ diye bağırmaya baĢlar. 

Ġçindeki yangının sönmesi için diğer badeler içirilir. Daha sonra iki parmağın 

arasından veya koltuk altından kız ve kızın yaĢadığı yer gösterilir. ÂĢığa; ―Uzat elini 

kızı kucakla.‖ denilir. ÂĢığın uzanmasıyla beraber rüya sona erer.  Ġrfânî Hoca ile 

Türkmen kızı hikâyesi bu yapı çerçevesinde Ģekillenir.  

 İrfânî Hoca ile Türkmen kızı hikâyesi, Fikret Türkmen, Mete TaĢlıova ve 

diğerleri tarafından ÂĢık ġeref TaĢlıoava‘dan derlenmiĢtir. Hikâye, Türkmen ve 

Tan‘ın hazırladığı Ȃ şık Şeref Taşlıova‘dan Derlenen Halk Hikâyeleri adlı eserde yer 

alır. Hikâyede aldığı eğitimden dolayı Ġrfânî Hoca unvanıyla anılan Süleyman adlı 

birinin, rüyada Türkmen kızına âĢık edilmesi ve Türkmen kızına ulaĢabilme çabaları 

anlatılır. 

 

i) Rüya Öncesi 

 Süleyman iyi bir eğitim alıp kendini geliĢtirdiğinden Ġrfânî mahlasıyla 

tanınmaktadır. Toplum içinde iyi bir statüye sahiptir. Ġrfânî‘nin gördüğü rüyanın 

hazırlık aĢaması temiz bir ailenin çocuğu olması ve iyi bir eğitimle kendisini 

geliĢtirmesidir. Bu özelliklerinden dolayı rüyada kendisine bir hediye vermek 

amaçlanır. Rüyayı gündüz vakti yeĢil bir yamaçta görür. 

 

ii) Rüya 

Ġrfânî Hoca, rüyasında; 

  

―İki derviş görür. Yeşil bir yamaçta duruyorlar: 

 — Selamünaleyküm yavrum! 

 — Ve aleykümselam derviş babalar! 

 —Yavrum, senin adın İrfnânî mi? 

 — Evet! 
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 — Eee yavrum! Biz çok uzak yoldan geldik. Sen, çok asil, çok temiz bir ailenin, helal 

süt emmiş insanısın. Yavrum, sana bir hediyemiz var. Bu hediyeyi acaba kabul eder 

misin? 

 — Derviş baba! Ben çok okudum. Hediyeniz eğer Kur‘an ise, eğer kitapsa ben onu 

alıp kabul ediyorum. Ama içinde yanlış bir şey varsa onu kabul etmem mümkün 

değildir. 

 —Yok yavrum! Biz sana şöyle bir tuhveyi, armağanı getirmişiz. Bu, kudret cemidir. 

Bunun içindeki badeden, böyle birkaç yudum iç! 

 İrfânî Hoca, kıbleye döndü. Elini göğsüne koydu: 

 —Ya Allah, ya bismillah! Deyip badeden öyle birkaç yudum içtiği zaman, vücudunda 

bir aşk ateşi yanmaya başladı. 

 Dervişler sordular: 

 —Yavrum ne oldu? 

 —Aman derviş baba, yandım! Dedi. 

 —Yanmazsın yavrum! Bak, şu iki parmağımızın arasından! Ne görüyorsun?  

 İrfânî Hoca dedi ki: 

—Derviş Baba, uzun ince bir yol görüyorum. Her tarafı yemyeşil! Ağaçlar var, 

yamaçlar var, çayırlar var, yaylalar var! 

 —Hah! O yaylanın içerisine iyice, dikkatli bak! 

 İrfânî Hoca, şöyle bir baktı ki, peh ocağın batmasın! Bir nazenin sultan! Yanındaki 

kızlarla beraber, çiçeklerin arasından koyun sağmaktan geliyor. 

 Derviş dedi ki: 

 — Yavrum, işte bu kız senin sevgilin olacaktır. Ama kavuşur musun, kavuşmaz mısın, 

o senin alın yazındır! Haydi, elini uzat, belki tutacaksın! 

 İrfânî Hoca elini uzattığında Derviş yok olur. İrfânî Hoca‘yı bulduklarında ağzından 

kanlı köpükler çıkmaktadır.‖(Türkmen, TaĢlıova, vd. 2008: 186–187) 

 

 Rüyanın amacı Ġrfânî‘yi ödüllendirmektir. Kendisine bir hediye getirildiği 

söylenir. Hediye görünürde ―Kudret Cemi‖ olarak bildirilse de, asıl hediye badenin 

içilmesiyle sahip olunacak aĢktır. Rüya kadrosunda iki derviĢ ve Türkmen kızı 

vardır. DerviĢlerin görüldüğü yer yeĢil bir yamaçtır. Ġrfânî‘nin uyuyakalıp rüyayı 

gördüğü mekân ile rüyadaki mekân örtüĢmektedir. Yamacın yeĢil olması baĢta Hızır 

olmak üzere diğer din ulularının dolaĢtıkları yerleri hatırlatır. DerviĢler, Ġrfânî‘ye bir 

hediyeleri olduğunu söylediklerinde Ġrfânî, Kuran dıĢında hediye kabul etmeyeceğini 

söyler. Kudret ceminin kutsallığı belirtildikten sonra bir yudum içer ve içi yanmaya 
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baĢlar. DerviĢler iki parmaklarının arasından Türkmen kızını gösterirler. Ġrfânî‘nin 

ödülü kendisi kadar temiz bir ailenin kızı olan Türkmen Kızı‘dır. Türkmen Kızı 

çiftçilik yapan bir ailenin kızıdır. Yanındaki kızlarla beraber koyun sağmaktan 

gelmektedir. 

 

iii) Rüya Sonrası 

Ġrfani Hoca‘ya kızın ismi söylenmez. Ġrfânî‘yi bulduklarında ağzından kanlı 

köpükler gelmektedir. Rüyanın sonucunda çevresi tarafından sevilen Ġrfânî, ömrünün 

sonuna kadar mesut yaĢayacağı Türkmen kızına âĢık edilir. Statüleri ve aile 

özellikleri benzer olan Ġrfânî ile Türkmen kızı birbirlerine rüya yoluyla âĢık edilirler. 

Ġrfânî, rüyadan sonra kızı bulabilmek için yolculuğa çıkar ve böylelikle rüyanın iĢlevi 

gerçekleĢmiĢ olur. 

 

i) Rüya Öncesi 

Hikâyenin Adı RÜYA ÖNCESĠ 

Rüyayı Gören ve 

Statüsü 

Rüyaya Hazırlık Rüyanın 

Görüldüğü Yer 

Rüyanın 

Görülme 

Zamanı 

Ġrfânî Hoca Ġle 

Türkmen Kızı 

Ġrfâni Hoca/ Ġyi bir 

ailenin iyi eğitim 

almıĢ çocuğu 

Ġrfânî‘nin 

ödüllendirilmesi 

YeĢil bir yamaç Gündüz vakti 

ii) Rüya 

RÜYA 

Rüyaya 

Giren KiĢi 

 

Rüyada Gösterilen 

KiĢi ve Statüsü 

Rüyanın Amacı Badenin Türü 

ve Miktarı 

Sevgilinin GösteriliĢi/ 

Benzer Bir Rüya 

Görüp Görmediği 

Ġki derviĢ Türkmen kızı/ 

Çiftçi bir ailenin 

kızı 

Ġrfânî‘nin 

ödüllendirilmek 

istenmesi ve 

gençleri birbirine 

âĢık etme 

Kudret cemi / 

Bir Kadeh 

DerviĢin iki 

parmağının arasından / 

Türkmen kızı benzer 

rüya görmez 

iii) Rüya Sonrası 

RÜYA SONRASI 

Rüyadan UyanıĢ Sonuç 

Ağzı kanlı baygın bir Ģekilde bulunur ve 

uyandırılır 

Statüleri ve özellikleri aynı olan iki genç birbirlerine 

âĢık edilir. 

 

1.1.1.4. Süleyman ve Gülistan Hikâyesi 

 Süleyman ve Gülistan hikâyesi de F.Türkmen, M. TaĢlıova ve diğerleri 

tarafından ÂĢık ġeref TaĢlıoava‘dan derlenmiĢtir.  Bu hikâye de Türkmen ve Tan‘ın 
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hazırladığı Ȃ şık Şeref Taşlıova‘dan Derlenen Halk Hikâyeleri adlı eserde yer alır. 

Hikâyede fakir bir çoban olan Süleyman‘ın aĢkı için mücadelesi anlatılmaktadır. 

Süleyman Bayburt‘ta yaĢayan bir çobandır. Çobanlığını yaptığı ağalardan birinin 

kızına rüyada içtiği bade sonrasında âĢık olur. Uykudan uyanır ve Gülistan‘a 

kavuĢmak için uğraĢır. Hikâyenin sonunda farklı statülerden olan iki âĢık evlenir. 

 

i) Rüya öncesi 

 Süleyman, çobanlığını yaptığı Ziya Ağa‘nın evinde bir müddet kalmak 

zorunda kalır. Orda kaldığı zaman Gülistan‘ı görür. farklı bir gece Süleyman kendi 

evindeyken bir rüya görür. 

 

ii) Rüya 

 Gecenin bir zamanında, rüyasında; 

―Bir baktı ki, nurani bir derviş: 

—Selam yavrum! 

—Ve aleyküselam 

—Kalk yavrum, senin adın ne? 

— Benim adım Süleyman! 

—Çoban Süleyman mı? 

— Evet 

—Çoban Süleyman, sana bir yer göstereceğim. 

— Buyurun, dedi. 

— Bak iki parmağımın arasından ne görüyorsun? 

—Allah Allah! Burası bizim Bayburt‘taki Ziya Ağa‘nın hanesi. Dere köyündeki Ziya 

Ağa‘nın evi. 

—Yavrum bir bak ne görüyorsun içerde? 

Süleyman evden içeri girdi, baktı ki; ―Her taraf benim gördüğüm evin içi, benim 

kaldığım ev‖ 

—Gir sağ taraftaki odaya. Başını uzat! 

Başını uzatıp baktı ki, ne baksın! Ziya Ağa‘nın kızı Gülistan Hanım yataklar içerisinde. 

Ayva gibi sararmış, solmuş, zayıflamış, perişan, gözleri yaşlı. Nurani derviş dedi ki: 

—Eee yavrum! Allah‘ın kudret kalemidir. Allah bu kızı sana yazmış. Sen bu kızı bu 

vaziyette koyarsan senin işin rast gitmez. Yavrum bunu sana âşık ediyoruz, seni de buna 

âşık ediyoruz. 
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Çıkarttı, şöyle kudret ceminden Süleyman‘a bir kadeh sundu. 

—Yavrum, hele bak, sizin hanın duvarları da pekiyi değil, dedi. 

Süleyman başını kaldırıp hanın duvarlarına bakıp geri döndü ki, ne derviş var ne de 

hiçbir şey var.‖ (Türkmen, TaĢlıova, vd. 2008: 355–356) 

 

 Rüyanın amacı statüleri birbirinden farklı olan iki genci birbirine âĢık 

etmektir. Çoban Süleyman ile Ziya Ağa‘nın kızı Gülistan rüyada sunulan badeyle 

âĢık olacaklardır. Rüyanın kadrosunda bir derviĢ ile Gülistan vardır. Rüyada halk 

hikâyelerinin aksine önce sevgili gösterilir, ardından ―Kudret cemi‖ olarak 

adlandırılan bade sunularak iki genç arasındaki aĢk baĢlatılır. Süleyman‘ın rüyayı 

gördüğü yer ile rüyadaki mekân birbirinden farklıdır. Sevgilinin gösterildiği mekân, 

Süleyman‘ın daha önce misafir olduğu evdir. Gülistan aĢk hastalığına yakalanmıĢ, 

yatakta uyumaktadır. DerviĢ, Süleyman‘a Gülistan‘ın onun kısmeti olduğunu söyler.  

 

iii) Rüya Sonrası 

 Rüyanın sonrasında Çoban Süleyman uyanır ve Gülistan‘a kavuĢmak için 

Dere köyüne gider. Rüyanın iĢlevi gerçekleĢir ve statüleri farklı olan gençler 

birbirine âĢık olur. Çoban Süleyman rüyanın sonucunda sanatçı kimliğe sahip olmaz. 

Sadece Gülistan‘a âĢık olur. Gülistan da böylelikle aĢk hastalığından kurtulur. 

Gülistan da benzer bir rüyayı görmüĢtür. 

 

i) Rüya Öncesi 

Hikâyenin Adı RÜYA ÖNCESĠ 

Rüyayı Gören ve 

Statüsü 

Rüyaya Hazırlık Rüyanın 

Görüldüğü Yer 

Rüyanın 

Görülme 

Zamanı 

Süleyman ile 

Gülistan 

Süleyman / Çoban Ziya Ağa‘nın evinde 

kaldığı sırada 

gördüğü Gülistan 

Süleyman‘ın 

kendi evi 

Geceleyin 

 

ii) Rüya 

RÜYA 

Rüyaya 

Giren 

KiĢi 

 

Rüyada 

Gösterilen KiĢi 

ve Statüsü 

Rüyanın Amacı Badenin 

Türü ve 

Miktarı 

Sevgilinin GösteriliĢi/ 

Benzer Bir Rüya 

Görüp Görmediği 

Nurani bir 

derviĢ 

Gülistan / Ziya 

Ağanın kızı 

Statüleri farklı 

gençleri birbirine âĢık 

etme 

Kudret cemi / 

Bir kadeh 

DerviĢin iki parmağının 

arasından / Benzer bir 

rüya görmüĢtür. 
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iii) Rüya Sonrası 

RÜYA SONRASI 

Rüyadan UyanıĢ Sonuç 

Bir müddet baygın kaldıktan sonra uyanılır. Rüyanın iĢlevi gerçekleĢir. Statüleri farklı olan 

gençler rüya aracılığıyla birbirlerine âĢık olurlar. 

 

1.1.1.5. ÂĢık Garip Hikâyesi 

 Halk hikâyelerinin bazılarında pirler, badeyi âĢığa sevgilinin elinden 

verdirirler. ÂĢık uyanır uyanmaz ilk Ģiirini de söyler. Âşık Garip hikâyesinin Destân-ı 

Hikâyet-i Maksud varyantında ÂĢık Garip, rüyadan uyanır uyanmaz ilk Ģiirini söyler.  

 Âşık Garip hikâyesinin birçok varyantını Fikret Türkmen Âşık Garip Hikâyesi 

adlı eserinde incelemiĢtir. ÂĢık Garip hikâyesi, Anadolu ve Azerbaycan'da çok 

yaygın bir halk hikâyesidir. Hikâyede ÂĢık Garip ile Tiflisli ġah Sanem'in aĢkları 

anlatılır. ÂĢık Garip, babansın mirasını tükettikten sonra bir gece rüyasında ihtiyar 

bir derviĢ görür. DerviĢin içirdiği badeyle ġah Senem‘e âĢık olur. ÂĢık Garip, elinde 

sazıyla ġah Sanemi aramak üzere yollara düĢer. Tiflis‘te kızı bulur, babasından ister. 

Baba, kırk kese altın vermesini Ģart koĢar. ÂĢık Garip, parayı sağlamak için yine 

yollara düĢer, Halep'e gider. Bu arada, ġah Sanem niĢanlanır. ÂĢık Garip bunu 

duyunca yine yollara düĢer. Ġhtiyar derviĢin yardımıyla Tiflis'e ulaĢır; düğünde 

çaldığı sazla kendini tanıtır ve ġah Senemle evlenir. 

 

i) Rüya Öncesi 

 Hikâyenin varyantında ÂĢık Garip‘in adı Maksut‘tur. Maksut, babasından 

kalan bütün mal varlığını meyhanede sarhoĢ arkadaĢlarıyla beraber bitirir. Birçok iĢe 

girer fakat baĢarılı olamaz. En son bir kahvede âĢıkların yanında onlara hizmet etmek 

için iĢe girer. Bir Berat gecesinde arkadaĢları onu bir kahveye davet ederler. Saz 

çalmasını isterler. Bilmediğini söyleyince de âĢıkların yanında çalıĢtığı halde saz 

çalmayı bilmediği için kendisiyle alay ederler. Maksut evine döner. Abdest alıp yatsı 

namazını kıldıktan sonra Ģair olabilmek için Allah‘a yalvarır. ArkadaĢlarının alay 

etmesi ve ettiği dua rüyanın hazırlık aĢamasını oluĢturur. Maksut, baĢlangıçta zengin 

bir beyin oğlu olsa da rüyayı gördüğü zaman maddi açıdan sıkıntıda olduğu bir 

dönemdir. Rüyanın görülme zamanı Berat gecesi yatsı namazı sonrasıdır. Kutsal bir 

gecede yatsı namazı sonrasında edilen dua rüyanın görülmesini sağlar. 
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ii) Rüya 

Uykuya daldığında rüyasında; 

 

 ―Kulağına biri seslenir. ―Aç oğlum gözünü, ne görüp ne seyr etsen gerek dedi. Oğlan 

gözünü açıp baktı ki karşısında bir nurani ihtiyar pir, bir elinde bir nevcivan, oğlana 

dedi, ―İç oğlum bu civanın elinden bu doluyu Cenab-ı mevlâ sizi birbirinize kısmet 

eyledi. Bir zaman gurbetlik çekilir amma ber-murat olursunuz ve bu tası yarın 

koynunda bulursun. Bir zaman çal çağır şair ol, gönlünü eyle, sazın üstüne saz, sözün 

üstüne söz gelmesin‖ dedi. Oğlan dedi, ―Baba gerçek amma bu nevcivan hangi 

bahçenin gülüdür ve adına kim derler, ne diyardan gelir?‖ dedi, ihtiyar dedi; ―Oğlum 

buna Tiflis‘te Hoca Sinan‘ın kızı Şah Senem dirler‖ dedi. Oğlan kızın elinden alup içti. 

Aynı rüyayı aynı anda Şah Senem‘e gösterirler. Oğlan sabah kalktığında koynunda bir 

altın tas bulur. Maksut‘un bu rüyadan sonraki ilk şiiri şudur; 

 

  Bir Berat gecesi dilek diledim 

  Şükür muradımı verdi Hak benim 

  Dilediğim dilek Hakk‘a yaradı 

  Andan okur dilim Zikrullah benim 

   

  Bu gece sürdüm erenlerin deminden 

  Bana içirdiler kırklar camından 

  Kurtulmadım asla dünya gamından 

  İşim gücüm oldu fikrullah benim 

 

  Erenler Maksud‘a yite dediler 

  Onlar da birbirin tuta didler 

  Tiflis‘li Senem‘i buta dediler 

  Dostuma düşmüşdü doğru râh benim‖ (Türkmen 1995:123–125) 

 

 Rüyanın amacı, Maksut‘a bade sunarak onu hem saz âĢığı yapmak hem de 

ġah Senem‘e âĢık etmektir. Rüyanın kadrosunda ihtiyar bir pir ve ġah Senem vardır. 

Ġhtiyar pir ġah Senem‘i yanında getirmiĢtir. Maksut, ihtiyar pirin getirdiği ―Dolu‖yu 

ġah Senem‘in elinden içer. ġah Senem, Tiflis‘teki bir hocanın kızıdır. Statü 

bakımından Maksut‘tan üstündür. Maksut‘a bir tas verilir. Tastan içeceği doluyla saz 
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âĢığı olacağı müjdelenir. Aynı rüya ġah Senem‘e de gösterilir. Maksut‘un rüyayı 

gördüğü mekân ile rüyadaki mekân aynıdır. 

 

iii) Rüya Sonrası 

 Maksut sabah uyandığında rüyasında gösterilen tası koynunda bulur. Tastan 

su içince Ģiir söylemeye baĢlar. Söylediği ilk Ģiirde, Berat gecesi ettiği ve kabul olan 

duadan, erenlerin sırrından, kendisine içirilen doludan, dolunun kendisine 

kazandırdığı Ġlahi aĢktan ve ġah Senem‘in aĢkından bahseder. Bu Ģiir onun artık 

―Hak ÂĢığı‖ olduğunu gösterir. Rüyanın iĢlevi gerçekleĢir ve Maksut rüyada bade 

içerek kelimenin iki anlamıyla da âĢık olur. Maksut‘un statüsü değiĢir ve sanatçı 

kimliğe sahip olur. 

 

1.1.1.6. ÂĢık Garip Hikâyesi (Varyant) 

Âşık Garip hikâyesinin baĢka bir varyantında ÂĢık Garip, kendisine sunulan 

badenin haram olduğunu düĢünerek öncelikle içmek istemez. Badeyi sunan kiĢi 

bunun farklı olduğunu söyledikten sonra Garip, badeyi içer. Hikâyenin varyantında 

babasının mirasını sahtekârlara yediren Garip, dertlenip ağladığı bir gün rüyasında; 

 

― Murtaza Ali(Hz. Ali)‘yi gördü. Rüyada kendisine içmesi için bade verir. Garip, bu 

badenin haram olduğunu ve bu badeyi içenlerin daha önce muratlarına erişmediklerini 

söyler. Hz. Ali bunun farklı olduğunu söyleyerek Garip‘e üç bade içirir ve ne 

gördüğünü sorar. Garip, bahçenin içinde bir kız gördüğünü söyler. Hz. Ali, kızın Şah 

Senem olduğunu ve kısmetinin bu kız olduğunu söyler.‖ (Türkmen 1995: 258) 

 

  ÂĢık Garip, babasının mirasını sahtekârlara kaptırdığı için sıkıntı 

içerisindedir. Bu sıkıntının giderilmesi için rüyaya Hz. Ali girer. Garip, babasının 

parasını içki sofralarında kaybettiğinden ve içki haram olduğundan öncelikle badeyi 

içmez.  Hz. Ali‘nin badenin farklı olduğunu söylemesiyle Garip badeyi içer. Badenin 

içilmesiyle beraber saz Ģairi olan Garip, geçimini sağlayabilecektir. ÂĢık Garip ile 

Senem hikâyesinin baĢka bir varyantında da Garip bir gece rüyasında kırklar 

sohbetine katılır. Hz. Muhammet‘in elinden aĢk Ģarabını içer. Kırklar, ġah Senem ile 

Garibi niĢanlarlar (Ġnayet 1995: 171).  
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i) Rüya Öncesi 

Hikâyenin 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ 

Rüyayı Gören ve 

Statüsü 

Rüyaya Hazırlık Rüyanın 

Görüldüğü 

Yer 

Rüyanın 

Görülme 

Zamanı 

ÂĢık Garip Maksut / 

Hikâyenin baĢında 

zengin olan ama 

zamanla fakirleĢen 

birisi 

Maksut‘un babasının 

mirasını sahtekârlara 

kaptırması, saz çalmayı 

bilmediği için arkadaĢları 

tarafından aĢağılanması ve 

kutsal bir gecede ettiği dua 

Maksut‘un 

kendi evi 

Berat gecesi 

yatsı 

namazından 

sonra 

ÂĢık Garip 

(varyant) 

ÂĢık Garip / 

Hikâyenin baĢında 

zengin sonra fakir 

Babasının mirasını 

sahtekârlara kaptırıp 

dertlenmesi 

____ Gece 

ii) Rüya 

RÜYA 

Rüyaya 

Giren 

KiĢi 

 

Rüyada 

Gösterilen KiĢi 

ve Statüsü 

Rüyanın Amacı Badenin Türü 

ve Miktarı 

Sevgilinin 

GösteriliĢi/ Benzer 

Bir Rüya Görüp 

Görmediği 

Nurani 

ihtiyar 

bir pir 

ġah Senem / Bir 

hocanın kızı 

Maksut‘a âĢıklık 

kazandırarak sanatçı 

kimlik kazandırmak, 

Maksut‘un maddi 

manevi sıkıntılarını 

gidermek ve ġah 

Senem‘e âĢık etmek 

Altın bir tasta 

verilen aĢk 

dolusu 

Ġhtiyar pir ġah 

Senem‘i yanında 

getirmiĢtir. Maksut, 

aĢk dolusunu kızın 

elinden içer. 

Murtaza 

Ali (Hz. 

Ali) 

ġah Senem Garip‘e âĢıklık 

kazandırarak sanatçı 

kimlik kazandırmak, 

Maksut‘un maddi 

manevi sıkıntılarını 

gidermek ve ġah 

Senem‘e âĢık etmek 

Üç kadeh bade Hz. Ali ġah Senem‘i 

gösterir 

 

iii) Rüya Sonrası 

RÜYA SONRASI 

Rüyadan UyanıĢ Sonuç 

Maksut, koynunda rüyada gösterilen altın 

tasla uyanır. Altın tastan su içer. 

Rüyanın iĢlevleri gerçekleĢir ve rüya amacına ulaĢır. 

Maksut hem saz âĢığı olarak sanatçı kimliğe kavuĢur 

hem de ġah Senem‘e âĢık olur. Kızı bulmak için 

yolculuğa çıkar. 

Kendi kendine uyanır Rüyanın iĢlevleri gerçekleĢir ve rüya amacına ulaĢır. 

Garip, hem saz âĢığı olarak sanatçı kimliğe kavuĢur 

hem de ġah Senem‘e âĢık olur. 

 

 1.1.1.7. Bağdat Hanım ile Hafız Hikâyesi  

Din ulularının elinden bade içerek âĢık olma motifinde, iki sevgili aynı anda 

rüyada bade içip âĢık olsalar da genellikle erkek kahramanın rüyası ayrıntılarıyla 

anlatılırken, kadın kahramanın ise sadece benzer bir rüya gördüğü belirtilir ama 
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rüyanın ayrıntılarına yer verilmez. Bağdat Hanım ile Hafız hikâyesinde ise tersi bir 

durum vardır. Hikâyede kadın kahraman Bağdat Hanım‘ın rüyası daha ayrıntılı 

anlatılır.  

Bağdat Hanım ile Hafız hikâyesi F.Türkmen, M. TaĢlıova ve diğerleri 

tarafından ÂĢık ġeref TaĢlıoava‘dan derlenmiĢtir.  Bu hikâye de Türkmen ve Tan‘ın 

hazırladığı Ȃ şık Şeref Taşlıova‘dan Derlenen Halk Hikâyeleri adlı eserde yer alır. 

Bağdat, herkes tarafından sevilen ReĢit adındaki bir ağanın kızıdır. Hafız ise 

Mahmut adındaki bir adamın oğludur. Mahmut, kızının birini ReĢit Ağa‘nın bir 

akrabasına verir. Düğün esansında, herkesin övdüğü Hafız‘ı gören ReĢit Ağa, Hafız‘ı 

çok beğenir. Buna Ģahit olan Bağdat Hanım da Hafız‘ı çok beğenir. Gece rüyasında 

din ulularının elinden bade içerek Hafız‘a âĢık olur. Bağdat‘ı, o sırada akrabaları 

Osman ister. Bunu duyan Mahmut da Bağdat‘ı kızı Hafız‘a ister. Ġki talip arasında 

zorda kalan ReĢit, kızı Bağdat‘ın fikrini sorar. Bağdat Hafız‘ı ister. Düğün gününe 

kadar iki âĢık bir nehrin iki kıyısından karĢılıklı ateĢ yakarak haberleĢirler. Hafız, her 

gece yanan ateĢe doğru yüzer. Bir gece Bağdat‘la evlenemediği için kızgın olan 

Osman‘ın annesi, ateĢin yerini değiĢtirince Hafız boğulur. Bağdat Hanım da, mezarın 

baĢında ölür (Alper 2006: 37-40).  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Bağdat Hanım, akrabasının düğününde gördüğü Hafız‘ı çok beğenir ve o gece 

kendi evinde bir rüya görür.  

 

 ii) Rüya 

  Rüyasında;  

 ―Kapı vurulur. Buyurun der. Odaya üç nurani derviş girer. Dervişler dediler ki: 

—Kızım biz garip dervişleriz. Çok uzak yoldan geldik. Kalk, üzerine elbiselerini giy! 

Sana birkaç sözümüz var! 

Bağdat Hanım, kalktı. Elbiselerini giydi. Onların önünde el pençe durdu:  

—Buyurun Baba! Dedi. 

— Yavrum, biz üç bin yıllık yoldan geliyoruz! Yavrum, biz sana bir armağan getirdik. 

Bu armağanı sana verip gideceğiz. Aç şu bohçanın içerisini. 

Bohçayı açtı ki, içerisinde şöyle bir tas, gümüş bir tas. 
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—Yavrum, bu tasın içini bir suyla doldurup sana vereceğiz! Buna aşk badesi derler. 

Bunun içtikten sonra, Cenabıallah sana aşk ilhamı verecektir. Haa, badeyi ikinci defa 

içtikten sonra da sana bir yer göstereceğiz. Oraya iyice, dikkatle bak ki; senin kaderin; 

alın yazın, hayatın oradadır. 

Bağdat Hanım, dervişlerin doldurduğu tastan: 

—Peki derviş baba, Bismillahirrahmanirrahim! Deyip kudret cemini, badesini içtikten 

sonra, 366 damar, 144 parça kemiği od tutup yanmaya başladı. 

Derviş dedi ki: 

—Bak yavrum! Şu iki parmağının arasında ne görüyorsun? 

Bağdat Hanın, şöyle bir baktı ki: 

—Allah Allah! Burası Çıldır Gölü‘nün karşısındaki, babamın konağının karşısındaki 

köy! 

—Ha yavrum! Oraya iyice bak! Orda bir yiğit göreceksin! 

Bağdat Hanım, şöyle bir baktı ki, ne baksın? Ocağın batmasın yiğit. Başını yastığa 

koymuş, derin bir düşünce içerisinde. Derviş: 

—Yavrum, o yiğide derler Hafız! Seni ona âşık ettik, şimdi gidiyoruz onu da sana âşık 

edeceğiz! Bundan sonrasını biz biliriz, sen bilmezsin! Hele yukarıya bak, ne 

görüyorsun? Dedi. Bağdat Hanım başını yukarıya kaldırdı. Aşağıya eğdiği zaman baktı 

ki, ne dervişler var ne de hiçbir şey! Hemen ardından şöyle bir şiir söyledi: 

 Rüya-yı âlemde, yattığım yerde 

 Beni dertten derde saldı birisi. 

 Sevdası başımı düşürdü derde 

 Aklımı başımdan aldı birisi 

  Yar içerden 

  Kes bağrımı yar içerden 

  Gözüm kapıda kaldı 

  Çıkmadı yâr içerden‖ (Türkmen, Taşlıova, vd. 2008: 250–251) 

 Rüyanın amacı statüleri farklı olan iki genci birbirine âĢık etmektir. Rüyayı 

gören Bağdat Hanım bir beyin kızıyken Hafız sıradan biridir. Rüya kadrosunda üç 

nurani derviĢ ve Hafız vardır. Rüyadaki mekân Bağdat Hanım‘ın evi ve Hafız‘ın 

olduğu Çıldır Gölü‘nün karĢısındaki köydür. Bağdat Hanım‘a rüyada gümüĢ bir tas 

içinde iki kadeh kudret cemi sunulur. Bağdat Hanım, içtiği badeyle beraber 366 

damar ve 144 kemiğinin yanmaya baĢladığını söyler. Halk hikâyelerinde rüyadaki 

motiflerden biri de budur. Daha sonra derviĢ iki parmağının arasından Hafız‘ı Bağdat 

Hanım‘a gösterir ve kendisini bu delikanlıya âĢık ettiğini söyler. 
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 iii) Rüya Sonrası 

Bağdat Hanım rüyanın ardından ilk Ģiirini söyler. Hikâyede rüyanın iĢlevi 

gerçekleĢmiĢ ve Bağdat Hanım Ģiir söyleyebilme kabiliyeti kazanır ve Hafız‘a âĢık 

olur. Ġki âĢık evlilik hayali kursa da, kavuĢamazlar. 

 

i) Rüya Öncesi 

Hikâyenin Adı RÜYA ÖNCESĠ 

Rüyayı Gören ve 

Statüsü 

Rüyaya Hazırlık Rüyanın 

Görüldüğü Yer 

Rüyanın 

Görülme 

Zamanı 

Bağdat Hanım 

ile Hafız 

Bağdat Hanım / 

Beyin kızı 

Düğünde Hafız‘ı 

görmesi 

Bağdat Hanım‘ın 

kendi evi 

Gece 

ii) Rüya 

RÜYA 

Rüyaya 

Giren KiĢi 

 

Rüyada 

Gösterilen KiĢi 

ve Statüsü 

Rüyanın Amacı Badenin Türü 

ve Miktarı 

Sevgilinin GösteriliĢi/ 

Benzer Bir Rüya 

Görüp Görmediği 

Üç nurani 

derviĢ 

Hafız / Sıradan 

biri 

Bağdat Hanın ile 

Hafız‘ı birbirine 

âĢık etmek 

GümüĢ bir tas 

içinde iki kadeh 

kudret cemi 

DerviĢin iki parmağının 

arasından / Hafız da 

benzer bir rüya görür. 

iii) Rüya Sonrası 

RÜYA SONRASI 

Rüyadan UyanıĢ Sonuç 

Bağdat Hanım rüyadan Ģiir söyleyebilme 

kabiliyetine sahip bir Ģekilde uyanır. 

Rüya amacına ulaĢmıĢtır. Bağdat Hanım sanatçı 

kimliğe sahip olmuĢ ve statüleri farklı gençler 

birbirlerine âĢık olur. 

  

 1.1.1.8. Latif ġah Hikâyesi 

 Kadınların rüya görmesine bir örnek de Latif Şah hikâyesinde vardır. Latif 

Şah hikâyesi, Mustafa Gültekin‘in, Lâtif Şah Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir 

Araştırma adlı yüksek lisans tezinden incelenmiĢtir. Hikâyeyi Çıldırlı ÂĢık ġenlik 

tasnif etmiĢtir. 

Hikâyede anlatıldığına göre Gamsız ġah, çocuğu olmadığı için çok 

üzülmektedir. Veziriyle beraberken bir derviĢ çocuğunun olması için bir elma verir. 

Bir zaman sonra bir çocuk doğar. BeĢ yaĢında isim verileceği zaman elmayı veren 

derviĢ gelir ve ismini Latif ġah Koyar. Latif ġah, on sekiz yaĢına kadar iyi bir eğitim 

alır. Daha sonra ava merak saran Latif ġah, avda vakit geçirirken eĢkıyalarla arkadaĢ 

olur ve namı herkes tarafından duyulur. Latif ġah‘ın namını duyan Hindistan 

ġahı‘nın kızı Latif ġah‘ı rüyasında görerek âĢık olur ve onu görmeye gider. Latif 
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ġah, Mihriban‘ı görünce o da âĢık olur. Latif ġah, kızın peĢinden Hindistan‘a gider. 

Kızı bir baĢkası da istemektedir. Latif ġah girdiği mücadelede Esfendiyar denilen 

adamı yener. Latif ġah, geri dönüĢ yolunda esir düĢse de bu mücadeleden de galip 

ayrılır ve Mihriban ile evlenir (Gültekin 2004: 23-40). 

 

 i) Rüya öncesi 

Hikâyede rüyayı gören Telli Mihriban‘dır. Telli Mihriban rüyayı 

Hindistan‘daki evinde görür. Rüyanın belirli bir hazırlık aĢaması yoktur.  

 

 ii) Rüya 

Telli Mihriban‘ın rüyasına; 

 

 ―Hızır gelir. Önce Allah aşkına, sonra kırkların, pirlerin ve ahir zaman peygamberinin 

aşkına, en sonda da Yemen Şahı‘nın oğlu Latif Şah‘ın aşkına bade sunar. Hızır, 

parmaklarını ayna eyleyip kızı oğlana, oğlanı da kıza gösterir.‖ (Gültekin 2004: 26) 

 

Rüyanın amacı Hindistan ġahı‘nın kızı Telli Mihriban ile Yemen ġahı‘nın oğlu 

Latif ġah‘ı birbirine âĢık etmektir. Rüyanın kadrosunda Hızır, Telli Mihriban ve Latif 

ġah vardır. Hızır, Mihriban‘a sunduğu üç badenin ilkini Allah‘ın, ikincisini Hz. 

Muhammet‘in ve üçüncüsünü de Latif ġah‘ın aĢkına içirir. Böylelikle bu hikâyede de 

Ġlahi aĢkın önemi âĢıklara hissettirilir. Hızır parmaklarını ayna yapıp Latif ġah ve 

Telli Mihriban‘ı birbirlerine gösterir.  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Rüyanın iĢlevi gerçekleĢir ve statüleri aynı olan gençler içtikleri badeyle 

birbirlerine âĢık olurlar. 

 

 1.1.1.9. Latif ġah Hikâyesi (Varyant) 

 Latif Şah hikâyesinin Azeri varyantında rüya motifinin ayrıntıları yoktur. 

Diğer varyanttan farklı olarak bu varyantta rüyayı Latif ġah görür. Latif ġah bir gün 

rüyasında; 
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―Bir derviş görür. Derviş ona aşk badesini içirir. Ona Hindistan şahının kızı Mihriban 

Sultan‘ı gösterir. Senin kısmetin budur. Bunu sana veriyorum der. Aynı anda Mihriban 

da benzer rüya görür.‖ (Aslan 1992: 344) 

 

 Rüyanın kadrosunda bir derviĢ ve Mihriban Sultan vardır. Diğer varyantta 

Mihriban Sultan‘ın rüyasına Hızır girer. Latif ġah‘a aĢk badesi içirilir ve Mihriban 

Sultan gösterilir. Diğer varyantta Mihriban Sultan‘a üç bade içirilir. Kısmetinin 

Mihriban olduğu söylenir. Aynı rüyayı Mihriban Sultan da görür. Rüyanın 

sonucunda Latif ġah ve Mihriban Sultan birbirlerine âĢık olurlar.Latif Şah 

hikâyesinin iki varyantında da rüyaya hazırlık, rüyaların görülme zamanı ve rüyadan 

uyanıĢ hakkında bilgi yoktur.  

 

i) Rüya öncesi 

Hikâyenin 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ 

Rüyayı Gören ve 

Statüsü 

Rüyaya Hazırlık Rüyanın 

Görüldüğü Yer 

Rüyanın 

Görülme 

Zamanı 

Latif ġah Telli Mihriban / ġahın 

kızı 

____ Hindistan ____ 

Latif ġah / 

Azeri varyantı 

Latif ġah / ġah ____ Latif ġah‘ın kendi 

evi 

____ 

ii) Rüya 

RÜYA 

Rüyaya 

Giren 

KiĢi 

Rüyada 

Gösterilen KiĢi 

ve Statüsü 

Rüyanın Amacı Badenin 

Türü ve 

Miktarı 

Sevgilinin GösteriliĢi/ 

Benzer Bir Rüya Görüp 

Görmediği 

Hızır Latif ġah / 

ġahın oğlu 

Statüleri aynı olan 

iki genci birbirine 

âĢık etmek 

Üç kadeh bade Latif ġah aynı anda aynı 

rüyayı görür, Hızır 

parmaklarını ayna yapıp 

âĢıkları birbirine gösterir 

Bir derviĢ Mihriban Sultan 

/ ġahın kızı 

Statüleri aynı olan 

iki genci birbirine 

âĢık etmek 

Bir Kadeh 

bade 

Mihriban Sultan‘ın tasviri 

gösterilir. Aynı rüyayı 

Mihriban Sultan da görür. 

iii) Rüya Sonrası 

RÜYA SONRASI 

Rüyadan UyanıĢ Sonuç 

Kendi kendine uyanır Statüleri aynı olan gençler bade içerek âĢık olurlar. 

Kendi kendine uyanır Statüleri aynı olan gençler bade içerek âĢık olurlar. 
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 1.1.1.10. Nevruz Bey Hikâyesi 

 Nevruz Bey hikâyesi, Ali Duymaz‘ın Nevruz Bey Hikâyesi (İnceleme-

Metinler) adlı eserinde yer alır. 

 

 i) Rüya öncesi 

 Rüyayı bir beyin oğlu olan Nevruz Bey görür. Nevruz Bey, sevilen ve dinine 

bağlı bir beydir.  

 

 ii) Rüya 

 

―Bir nurani dervişi görür. Derviş, Nevruz Bey‘e içmesi için bade uzatır. Nevruz Bey, 

şarabın haram olduğunu söyler. Derviş, bunun o badelerden olmadığını, Yusuf ve 

Züleyha‘yı kavuşturan bade olduğunu söyler. Bunun üzerine Nevruz Bey, badeyi içer. 

Derviş, iki parmağının arasından bir şehirdeki sarayı ve içindeki güzel kızı gösterir. 

Şehrin Mısır; kızın ise Mısır padişahı Celal Şah‘ın kızı Gandab Hanım olduğunu söyler 

ve gözden kaybolur. Sabahleyin kimse onu uyandıramaz. Güngörmüş biri; 

―Dokunmayın, on bir gün sonra uyanacak.‖ der. Nevruz Bey, söylendiği gibi on bir gün 

sonra uyanır ve hemen bir saz ister.‖ (Duymaz 1996: 68–69) 

  

Rüyanın amacı Nevruz Bey‘e sanatçı kimlik kazandırmak ve onu Mısır 

padiĢahının kızı Gandab Hanım‘a âĢık etmektir. Rüyanın kadrosunda nurani bir 

derviĢ ve Gandab Hanım vardır. Rüyanın ilk mekânı Nevruz Bey‘in rüyayı gördüğü 

yer; ikinci mekânı ise kızın yaĢadığı Mısır‘dır. Nevruz Bey, kendisine sunulan badeyi 

Ģarap zannedip içmek istemez. Nurani derviĢ badenin Yusuf ve Züleyha‘yı birleĢtiren 

badenin benzeri olduğunu söyler. Burada Kuran‘daki Yusuf ve Züleyha kıssası 

hatırlatılarak badenin helal olduğu söylenir. Nevruz Bey, badeyi içtikten sonra derviĢ 

ona iki parmağının arasından Gandab Hanım‘ı gösterir ve gençler arasındaki aĢkı 

baĢlatır.  

 

 iii) Rüya sonrası 

Nevruz Bey, rüyanın ve badenin etkisinde olduğundan uyandırılamaz. 

―GüngörmüĢ‖ kiĢinin belirttiği on bir günlük mühlet dolunca uyanır ve hemen bir saz 

isteyerek rüyada edindiği sanatı etrafındakilere göstermeye baĢlar. Nevruz Bey ile 
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Gandab Hanım‘ın statüleri aynıdır. Rüyanın sonunda Nevruz Bey‘in saz çalmaya 

baĢlaması ve Gandab Hanım‘ı bulmak için Mısır‘a seyahate çıkması rüyanın 

iĢlevinin gerçekleĢtiğinin iĢaretidir.   

 

i) Rüya Öncesi 

Hikâyenin Adı RÜYA ÖNCESĠ 

Rüyayı Gören ve 

Statüsü 

Rüyaya Hazırlık Rüyanın 

Görüldüğü Yer 

Rüyanın 

Görülme 

Zamanı 

Nevruz Bey Nevruz Bey / Bir 

beyin oğlu, dini 

kabulleri vardır 

____ ____ ____ 

ii) Rüya 

RÜYA 

Rüyaya Giren 

KiĢi/KiĢiler 

 

Rüyada 

Gösterilen KiĢi ve 

Statüsü 

Rüyanın Amacı Badenin 

Türü ve 

Miktarı 

Sevgilinin 

GösteriliĢi/ Benzer 

Bir Rüya Görüp 

Görmediği 

Nurani bir 

derviĢ 

Gandab Hanım / 

Mısır padiĢahının 

kızı 

Nevruz Bey‘e sanatçı 

kimlik kazandırmak 

ve statüleri aynı olan 

iki genci birbirine âĢık 

etmek 

Bir kadeh 

bade 

Gandab Hanım, 

derviĢin iki 

parmağının arasından 

gösterilir. Benzer bir 

rüya görmez. 

iii) Rüya Sonrası 

RÜYA SONRASI 

Rüyadan UyanıĢ Sonuç 

Nevruz Bey on bir gün baygın yatar. Uyanır 

uyanmaz saz çalmaya baĢlar. 

Nevruz Bey sanatçı kimliğe sahip olur ve statüleri 

aynı olan Gandab Hanım ile aralarında aĢk baĢlar. 

 

 1.1.1.11. Tufarganlı Abbas Hikâyesi 

 Tufarganlı Abbas hikâyesi, Fikret Türkmen ve Mustafa Cemiloğlu, ÂĢık 

ġevki Halıcı‘dan derlemiĢlerdir. Hikâye, Âşık Şevki Halıcı‘dan Derlenen Halk 

Hikâyeleri adlı eserde yer almaktadır. Hikâyede Tufarganlı Abbas‘ın babasının 

vasiyetini yerine getirmediği gün, gördüğü rüya ile Peri Hanım‘a âĢık edilmesi ve 

kavuĢabilmek için çıktığı yolculuktaki maceraları anlatılır.  

 

 i) Rüya öncesi 

Hikâyede rüyayı gören Tufarganlı Abbas‘tır. Abbas, babasının ölümüyle iyice 

üzülmüĢtür. Babasının vasiyeti üzerine her Cuma, babasının mezarının baĢında 

Kuran okur. Bir Cuma günü arkadaĢlarının ziyafet davetini geri çeviremez ve 

babasının mezarını ziyaret etmeyi ihmal eder. Annesi bu duruma çok kızar. Bunun 
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üzerine gecenin bir vakti mezarlığa gider. Görevini yerine getirmek için gecenin bir 

vakti mezarlığa gitmesi, rüyanın hazırlık aĢamasıdır. Abbas, sıradan biridir. Din 

uluları tarafından seçilmesinin nedeni dinî kabulleri olması ve babası için mezarlıkta 

Kuran okumasıdır. Rüyanın görüldüğü yer mezarlıktır. 

 

 ii) Rüya 

  Kuran okurken uykusu gelir ve uyur.  Rüyasında; 

 ―Nurani bir derviş görür. Derviş, elindeki kadehi Abbas‘a uzatır. Abbas: 

 —Baba, bunu az evvel gahvede benim arkadaşlar da bana ısrar eyledi. Ben içmedim. 

Biz İslam evladıyız. Bu bizim neslimize haramdır. Ben bunu içmeyeceğim der. 

Bunun üzerine derviş: 

 —Hayır evladım. Yanlış düşünüyorsun. Bu ondan değil. Bu arşı aladan, beş bin 

senelik yoldan sana Hak Teâlâ tarafından gönderilen bir hediyedir. Onu içen kimse on 

iki ilimden bahseder, on iki tarikata yol açar. Bunu içen kimse âşık olur.  

Bunun üzerine Abbas, badeyi içmeyi kabul eder. İlk kadehi Allah aşkına, ikinci kadehi 

Hz. Muhammet aşkına ve üçüncü kadehi Tebriz şehrindeki Peri Hanım‘ın aşkına içirir. 

Daha sonra iki parmağının arasından Tebriz Şehrindeki mavi bir konaktaki kızı 

gösterir. ―İşte âşık olduğun Peri Hanım budur. Kıza ulaşmak için bir aylık yolculuğun 

var‖ der.  

 Rüyadan uyanamayan Abbas‘ın ağzından köpükler gelmeye başlar. Baygın yatar. 

Annesi bir hoca bulur. Hoca, sazın teline dokunur dokunmaz Abbas uyanır. O sazı 

çalmayı ancak ben bilirim der ve çalmaya başlar.‖ (Türkmen, Cemiloğlu 2009b: 91–

95) 

  

 Rüyanın amacı, Abbas‘ı güzel ahlakından dolayı ödüllendirmektir. Bu yüzden 

saz Ģairi yapılır ve Peri Hanım‘a âĢık edilir. Rüyanın kadrosunda nurani bir derviĢ ve 

Peri Hanım vardır. Abbas, sunulan badeyi içmek istemeyince derviĢ, badenin ona 

Allah‘ın bir hediyesi olduğunu ve beĢ bin yıllık yoldan gönderildiğini söyler. Ayrıca 

badeyi içen kiĢi on iki ilmi ve tarikatı öğrenip ilim irfan sahibi olacaktır. Badeyi içen 

kiĢinin âĢık olacağı bildirilir. Ġlk badenin Allah; ikinci badenin Hz. Muhammet ve 

üçüncü badenin ise Peri Hanım‘ın aĢkına içilecek olması, âĢık olmanın Ġlahi aĢkla 

baĢlayacağını gösterir. DerviĢ iki parmağının arasından Peri Hanım‘ı gösterir. Peri 

Hanım bir beyin kızıdır. Abbas ile Peri Hanım‘ın statüleri aynı değildir. Peri 

Hanım‘a ulaĢmak için bir aylık bir yolculuğunun olduğu bildirilir.  
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 iii) Rüya sonrası 

Gördüğü rüyanın etkisiyle baygın yatan Abbas‘ın ağzından köpükler gelmeye 

baĢlar. Annesinin bulduğu hoca, hastalığın ne olduğunu anlar ve sazını çalmaya 

baĢlar. Abbas,  sazın tellerine dokunulduğu gibi uyanır ve saz çalmaya baĢlar. 

Rüyanın amacı iĢlevine uygun Ģekilde gerçekleĢir. Abbas, saz Ģairi yapılarak ve âĢık 

edilerek ödüllendirilir.  

i) Rüya Öncesi 

Hikâyenin 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ 

Rüyayı Gören ve 

Statüsü 

Rüyaya Hazırlık Rüyanın 

Görüldüğü 

Yer 

Rüyanın 

Görülme 

Zamanı 

Tufarganlı 

Abbas ile Peri 

Hanım 

Abbas / Dinine bağlı 

sıradan biri 

Babasının mezarında 

Kuran okurken uyuya 

kalması 

Mezarlık Cuma gecesi 

ii) Rüya 

RÜYA 

Rüyaya 

Giren 

KiĢi 

Rüyada Gösterilen 

KiĢi ve Statüsü 

Rüyanın Amacı Badenin Türü 

ve Miktarı 

Sevgilinin GösteriliĢi/ 

Benzer Bir Rüya 

Görüp Görmediği 

Nurani bir 

derviĢ 

Peri Hanım / Beyin 

Kızı 

Sanatçı kimlik 

kazandırmak ve 

âĢık etmek 

yoluyla 

ödüllendirme 

Üç kadeh bade Peri Hanım, derviĢin iki 

parmağının arasından 

gösterilir. Benzer bir 

rüya görmez. 

iii) Rüya Sonrası 

RÜYA SONRASI 

Rüyadan UyanıĢ Sonuç 

Abbas, yanı baĢında çalınan sazın sesiyle 

uyanır ve sazı eline alarak çalmaya baĢlar. 

Abbas, hem saz âĢığı hem de Peri Hanım‘a âĢık olur. 

Peri Hanım‘ı bulabilmek için yolculuğa çıkar. 

 

  

 1.1.1.12. Salman Bey ile Turnatel Hanım Hikâyesi 

 Salman Bey ile Turnatel Hanım Hikâyesi, Çıldırlı ÂĢık ġenlik tarafından 

tasnif edilmiĢtir. Hikâyeye Ensar Aslan, Çıldırlı Ȃ şık Şenlik, Hayatı-Şiirleri-

Karşılaşmaları-Hikâyeleri adlı eserde yer verir. 

 Çin‘deki Alhan adındaki hükümdarın Salman Bey isminde bir oğlu vardır. 

Salman Bey, rüyasında içtiği badeyle Turnatel Hanım‘a âĢık olur. Turnatel Hanım da 

aynı gece benzer bir rüya görür ve aĢk hastalığına yakalanır. Kız bir türlü 

iyileĢmeyince, babası onu Salman Bey‘in yanına gönderir. Salman Bey de Turnatel 

hanımı bulmak için yola çıkmıĢtır. Salman Bey, yolda Turnatel Hanım olduğunu 
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sandığı baĢka bir kadına âĢık olur. Kadınlı niĢanlı olduğu hâlde onunla evlenir. Bir 

müddet sonra niĢanlısının saldırmasıyla kadın ölür. Bu arada Turnatel Hanım, 

Salman Bey‘i bulmuĢ ve olanları öğrenmiĢtir. Turnatel Hanım, ölen kadının 

elbiselerini giyerek mezarda beklemeye baĢlar. Salman Bey, mezarda dua etmeye 

gelince gördüğü kiĢinin Turnatel Hanım olduğunu anlar. Ġki âĢık evlenirler (Ensar 

1992: 350-405) 

 Salman Bey ile Turnatel Hanım hikâyesinde Salman Bey‘in rüyası ona âĢıklık 

kazandırır.  Bu hikâyede derviĢ, badeyi ―Kudret cemi‖ ve ―Hakikat Badesi‖ olarak 

adlandırır. Tufarganlı Abbas hikâyesinde olduğu gibi bu badeyi içenin ilme sahip 

olacağı söylenir. Rüyanın baĢında Salman Bey badeyi içmek istemez. Badenin haram 

olduğu düĢüncesiyle içilmemesi, âĢıkların rüyayı görmeden evvel de dinlerine bağlı 

tipler olduğunu gösterir. Bu dindarlık, dua ile birleĢtiğinde Allah‘tan yardım 

gecikmez. Din ulularının rüyada bade içirdikleri kiĢiler bu açıdan bakıldığında 

seçilmiĢ kiĢilerdir.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Rüyayı Salman Bey görür. Salman Bey bir beyin oğludur. Rüyayı bir Cuma 

gecesi, kendi evinde yattığı yerde görür. Güzel ahlakı için ödüllendirilecek olması 

rüyaya hazırlıktır. 

 

 ii) Rüya 

 

―Nurani derviş bir elinde kadeh bir elinde bade Salman Bey‘in başucunda durur. 

Kıbleye döner, salât ve selam getirmeye başlar. Derviş kudret cemini Salman Bey‘e 

uzatır. Salman Bey; ―Ey derviş baba, biz ehli İslam evladıyız. Bu badenin bir damlası 

bile haramdır.‖der. Bunun üzerine derviş; ―Bu bade senin bildiğin badelerden değil. 

Bu bade öyle bir badedir ki yedi kat göğün kubbesinden, arşı alanın penahından, üç bin 

beş yüz senelik yoldan senin için bir hediye niteliğindedir. Buna hakikat badesi derler. 

Bunu içen ilmi hikmetten ders alıp, on iki tarikata yol gösterir. Bu badeyi önce Allah 

aşkına, ikinci badeyi iki cihanın güneşi Muhammet peygamber ve diğer peygamberler 

aşkına, üçüncüsünü de Haveran ülkesinin Hatem şehrinde yaşayan şahın kızı Dürretel 

Hanım‘ın aşkına içeceksin. Salman Bey içtikten sonra titremeye ve kendini Nuh 

tufanındaymış gibi hissetmeye başlar. Derviş ona bir ayna gösterir. Salman Bey aynada 

Hatem şehrinde bir gül bahçesi görür. Bahçede çok süslü bir saray görür. Sarayın 
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penceresinde Dürretel Hanım‘ı görür, ona âşık olur. Aynı rüyayı Dürretel Hanım‘da 

görür .‖(Aslan 1992: 417–419) 

  

Rüyanın amacı güzel ahlaklı Salman Bey‘i ödüllendirmektir. Rüyadaki mekân 

yine rüyanın görüldüğü yer olan Salman Bey‘in evidir. Rüyadaki ikinci mekân 

Dürretel Hanım‘ın yaĢadığı Hatem Ģehrindeki saraydır. Rüyanın kadrosunda nurani 

bir derviĢ ve Dürretel Hanım vardır. Dürretel Hanım bir aynadan gösterilmektedir. 

Salman Bey, kudret cemini haram olduğu için içmek istemez. DerviĢ, badenin yedi 

kat gökten üç bin beĢ yüz senelik yoldan geldiğini, içenin ilim sahibi olacağını 

söyleyerek badenin kutsallığını artırır. Badenin ilki Allah‘ın, ikincisi Hz. Muhammet 

ve diğer peygamberlerin üçüncüsü de Dürretel Hanım‘ın aĢkına sunulur. Salman 

Bey, badeyi içtikten sonra kendini Nuh Tufanı‘ndaymıĢ gibi hisseder. Dürretel 

Hanım‘ı aynadan görür. Dürretel Hanım bir padiĢahın kızıdır ve aynı rüya kendisine 

de gösterilmiĢtir. 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Salman Bey, rüyada içtiği badeyle aĢk hastalığına tutulur, rüyadan uyanır 

uyanmaz Hatem Ģehrine Dürretel Hanım‘ı bulmaya gider. Rüyanın görülmeden 

evvelki tezi, Salman Bey‘in seyahate çıkmasıyla gerçekleĢmiĢ olur. Salman Bey ―iyi 

bir kul‖ olduğundan ödüllendirilir ve bir padiĢahın kızına âĢık olur. Hikâyenin 

sonunda âĢıklar birleĢecektir. 

 

i) Rüya Öncesi 

Hikâyenin 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ 

Rüyayı Gören ve 

Statüsü 

Rüyaya Hazırlık Rüyanın 

Görüldüğü Yer 

Rüyanın 

Görülme 

Zamanı 

Salman Bey 

ile Dürretel 

Hanım 

Salman Bey / 

Beyin oğlu 

Güzel ahlaklı 

olmasından dolayı 

ödüllendirme 

Kendi evi Cuma Gecesi 

ii) Rüya 

RÜYA 

Rüyaya 

Giren KiĢi 

 

Rüyada 

Gösterilen KiĢi 

ve Statüsü 

Rüyanın 

Amacı 

Badenin Türü ve 

Miktarı 

Sevgilinin GösteriliĢi/ 

Benzer Bir Rüya 

Görüp Görmediği 

Nurani bir 

derviĢ 

Dürretel Hanım / 

PadiĢahın kızı 

Salman Bey‘e 

âĢıklık vererek 

ödüllendirme 

Üç kadeh Hakikat 

Badesi 

Aynadan gösterilir / 

Dürretel Hanım aynı 

rüyayı görür. 
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iii) Rüya Sonrası 

RÜYA SONRASI 

Rüyadan UyanıĢ Sonuç 

Kendi kendine uyanır Salman Bey âĢık olur, kızı bulmak için yolculuğa 

çıkar. 

  

 1.1.1.13. Bedri Sinan ile Mahperi 

Halk hikâyelerinde âĢıkların ettiği dualar kabul olur. Bedri Sinan ile Mahperi 

hikâyesinde, Bedri Sinan ettiği duadan sonra bade içeceği rüyayı görür. 

 Bedri Sinan ile Mahperi hikâyesi, ÂĢık Mevlüt Ġhsanî‘den F. Türkmen ve M. 

Cemiloğlu tarafından derlenerek Âşık Mevlüt İhsanî‘den Derlenen Halk Hikâyeleri 

adlı eserde yer almıĢtır. Hikâyede Bedri Sinan‘ın duası üzerine rüyasında bade içerek 

Mahperi‘ye âĢık olması ve birçok ülkeyi aĢarak Mahperi‘ye kavuĢması anlatılır. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Hikâyede rüyayı Bedri Sinan görür. Bedri Sinan ailesiyle yaĢayan sıradan 

biridir. Anne ve babasına çok düĢkündür. Anne ve babasına sevgi ve saygısı, ―Ey 

benim Rabbim, bana öyle bir aile nasip et ki anamın babamın emrini yerine getirsin!‖ 

Ģeklinde dualarına yansır. Bu dua rüyanın hazırlık aĢamasıdır. Anne ve babasına 

bağlılığından dolayı rüyada bade içirilerek duasında istediği gibi bir eĢe sahip 

olacaktır. Bedri Sinan birbirine bağlı iki rüyayı gece vakti görür. 

 

 ii) Rüya 

 

―Rüyasında yaşlı bir adam; ―Ey yavrum, senin bu nezaketli düşüncene karşılık 

Allah‘tan şöyle bir hediye nasip oluyor. Sana bir âşıklık nasip edeceğiz. Çok cefa 

çekeceksin ama kıymetli bir aileye düş olacaksın.‖der. Bedri Sinan, birden uyanır ve 

şaşırır. Bir zaman sonra bir rüya daha görür. Aynı yaşlı adam: 

 —Evladım, biz sana âşıklık veriyoruz. Al şu badeyi iç. Allah‘ın, kırkların aşkına iç 

der. 

Bedri Sinan çok korkar ve bu badenin haram olduğunu söyler. Yaşlı adam, bunun 

bildiği badelerden olmadığını söyler. Bunun üzerine Bedri Sinan, badeyi içer. O anda 

yaşlı adam buna Maksut Bey‘in kızı Mahperî‘yi gösterirler.‖ (Türkmen, Cemiloğlu 

2009a: 73–75) 
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Rüyanın amacı, ailesine verdiği değerden dolayı Bedri Sinan‘ı ödüllendirip onu 

istediği gibi bir kıza âĢık etmektir. Ġlk rüyanın kadrosunda sadece yaĢlı adam; ikinci 

rüyada yaĢlı adamla beraber Mahperi vardır. Bedri Sinan‘a bir kadeh bade içirilir. 

Badeden sonra duasını ettiği Mahperi, kendisine gösterilir. 

 

 iii) Rüya Sonrası 

Hikâyede ettiği dua beğenilince ödüllendirilen Bedri Sinan, rüyasında bade 

içerek, duasında istediği gibi anne ve babasına bakacak olan Mahperi‘ye âĢık edilir.  

 

i) Rüya Öncesi 

Hikâyenin 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ 

Rüyayı Gören ve 

Statüsü 

Rüyaya Hazırlık Rüyanın 

Görüldüğü 

Yer 

Rüyanın 

Görülme 

Zamanı 

Bedri Sinan 

ile Mahperî 

Bedri Sinan / Ailesine 

bağlı sıradan biri 

Ġyi bir aileye sahip 

olabilmek için ettiği dua 

____ Gece vakti 

ii) Rüya 

RÜYA 

Rüyaya 

Giren KiĢ 

 

Rüyada Gösterilen 

KiĢi ve Statüsü 

Rüyanın Amacı Badenin Türü 

ve Miktarı 

Sevgilinin GösteriliĢi/ 

Benzer Bir Rüya 

Görüp Görmediği 

Ġhtiyar bir 

adam 

Mahperî / Bedri 

Sinan‘ın istediği 

özelliklere sahiptir. 

Bedri Sinan‘ın 

duasına cevap 

vererek onu 

ödüllendirmek 

Bir kadeh Bade Doğrudan 

iii) Rüya Sonrası 

RÜYA SONRASI 

Rüyadan UyanıĢ Sonuç 

Kendi kendine uyanır Rüyanın sonucunda Bedri Sinan ödüllendirilir ve 

istediği gibi bir kadına âĢık olup ailesini kurmaya 

çalıĢır. 

 

 1.1.1.14. HurĢit ile Mahmihri Hikâyesi 

 Hikâyelerin çoğunda din uluları kahramanların rüyalarına kahramanların 

uyudukları yerde girerler. Kahraman mezarlıkta uyuyorsa rüyada pirler mezarlıkta 

ziyaret eder. Hurşit ile Mahmihri hikâyesinde ise HurĢit, pirlerin yanına kendisi 

gider.  

 Hikâye, Saim Sakaoğlu ve Ali Duymaz‘ın hazırladığı (1996), Hurşid ile 

Mahmihri Hikâyesi adlı eserden alınmıĢtır. Hikâyede, HurĢit Konya‘daki 
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hükümdarın oğlu; Mahmihri ise Türkmen Beyi‘nin kızıdır. Mahmihri, babasının 

yeğeni Karahan ile evlendirilecektir. HurĢit, avdayken elinden kaçırdığı doğanını 

Mahmihri‘nin çadırında bulur. Mahmihri‘yi ilk defa gören HurĢit, Mahmihri‘ye âĢık 

olur. HurĢit, aĢk hastalığına yakalanınca babası, Mahmihri‘yi Türkmen Beyi‘nden 

ister. Türkmen Beyi, Mahmihri‘yi verir. Daha önce kızını kardeĢi Karahan‘a da 

vermiĢ olan Türkmen Beyi çaresiz kalınca göç eder. HurĢit, Mahmihri‘nin peĢinden 

gider. Karahan ile Mahmihri‘nin düğününe yetiĢen HurĢit, yapılan yarıĢmaları 

kazansa da, Karahan‘ın ihanetiyle Mahmihri‘yi haramiler kaçırır. HurĢit, 

Mahmihri‘nin peĢinden gitse de haramiler tarafından asılır. Mahmihri üzüntüsünden 

kalbine hançer saplar (Sakaoğlu, Duymaz 1996) 

 i) Rüya Öncesi 

Hikâyede rüyayı HurĢit görür. Güzelliğiyle gururlanmakta ve hiçbir kızı 

beğenmemektedir. Güzelliğine çok güvenip hiçbir kızı beğenmeme rüyanın hazırlık 

aĢamasıdır. Rüyayı Murat Tepesi adlı yerde gündüz vakti görür. Murat Tepesi, 

dileklerin kabul olduğuna inanılan bir yerdir. HurĢit bu tepede bir dilekte bulunmaz. 

Kimseyi beğenmediğinden dolayı Murat Tepesi‘nde uyuyakalır ve aĢk rüyasını 

görür.  

 ii) Rüya 

 

 ―Rüyasında Murat Tepesi adlı yerde kırkların zikirlerine şahit olur. Onlara selam 

verir. Kırklar, selamına karşılık verip; ―Sen güzelliğinle gururlanırmışsın, bunu da mı 

beğenmezsin?‖ diyerek Mahmihri‘nin tasvirini oğlana gösterirler. Kızı görünce aklı 

başından gider. Kırklar, kızın aşkına diyerek bir kadeh âb-ı hayat verip aklını başına 

getirirler. Ağlamaya başlayınca da ―Ağlama oğul, biz bu kızı sana uygun gördük. Senin 

nasibindir. Yedi ay tamam olduğunda kavuşursun. Ama sakın bizim ile görüştüğünü, 

kızı sana gösterdiğimizi kimseye söyleme.‖derler. Uyanınca kızın derdinden hasta 

düşer. Günlerce kızı arar ama rüyada söylendiği gibi yedi ay beklemek zorundadır.‖ 

(Sakaoğlu, Duymaz 1996: 92)  

 

Hikâyede rüyanın amacı, kibirlenerek kimseyi beğenmeyen HurĢit‘i, 

Mahmihri‘ye âĢık etmektir. Rüyanın kadrosunda Kırklar ve Mahmihri vardır. 

Mahmihri benzer bir rüya görmez. Rüyadaki mekân, HurĢit‘in rüyadan önce 

uyuyakaldığı Murat Tepesi‘dir. Tepenin ismi rüyada görüleceklerin veya dileklerin 
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gerçekleĢeceğine iĢarettir. HurĢit‘in din ulularıyla tanıĢması, diğer hikâyelerin aksine 

din ulularını kendisinin ziyaret etmesiyle gerçekleĢir. Kırklar Murat Tepesi‘nde zikir 

halindeyken onları ziyaret eder. Hurşit ile Mahmihri hikâyesinde de Süleyman ile 

Gülistan hikâyesinde olduğu gibi sevgili gösterildikten sonra bade içirilmektedir. Bu 

durum diğer hikâyelerden ayrılan bir özelliktir. Rüyada Kırklar, sundukları badeye 

―Âb-ı Hayat‖ derler. KavuĢmanın yedi ay sonra gerçekleĢeceğini bildirirler. 

 

 iii) Rüya sonrası 

Bu hikâyede rüyanın görülmesinin nedeni HurĢit‘in kimseyi beğenmemesidir. 

Rüyanın tezi, Mahmihri‘nin çok güzel olduğu ve HurĢit‘in ona âĢık olacağıdır. 

Rüyanın iĢlevi gerçekleĢir. HurĢit içtiği badeyle âĢık olur.  HurĢit, Mahmihri‘yi 

aylarca arasa da rüyada iĢaret edildiği gibi yedi ay sonra kavuĢur. 

 Hurşit ile Mahmeri hikâyesinin bir varyantında, Mahmeri HurĢit‘e 

niĢanlanacağı kız olarak gösterilir. HurĢit rüyayı yine ―Murat Tepesi‖ adlı yerde 

görür. Bir gece HurĢit‘in rüyasına; 

 

 ―Kırklar girer. Murat Tepe‘de kırklar ona bade içirip Mahmeri‘yi gösterirler. ―İşte 

nişanlın bu. Yedi buçuk yıl sonra buraya, ceylan yaylasına gelecek. Bekle ama hiç 

kimseye söyleme.‖derler (ġenesen 2009: 374). 

 

 Hikâyenin sonunda HurĢit, helallisini bulur. 

 

i) Rüya Öncesi 

Hikâyenin 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ 

Rüyayı Gören ve 

Statüsü 

Rüyaya Hazırlık Rüyanın 

Görüldüğü 

Yer 

Rüyanın 

Görülme 

Zamanı 

HurĢit ile 

Mahmihri 

HurĢit / Kimseyi 

beğenmeyen bir genç 

Kendi güzelliğine çok 

güvenmesi ve hiçbir kızı 

beğenmemesi 

Murat Tepesi ____ 

ii) Rüya 

RÜYA 

Rüyaya 

Giren 

KiĢi 

Rüyada 

Gösterilen KiĢi 

ve Statüsü 

Rüyanın 

Amacı 

Badenin Türü ve 

Miktarı 

Sevgilinin GösteriliĢi/ Benzer 

Bir Rüya Görüp Görmediği 

Kırklar Mahmihri HurĢit‘i 

âĢık etmek 

Âb-ı Hayat Mahmihri‘nin tasviri gösterilir. 

Kız benzer bir rüya görmez. 
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iii) Rüya Sonrası 

RÜYA SONRASI 

Rüyadan UyanıĢ Sonuç 

Kendi kendine uyanır ve hasta düĢer HurĢit,  gerçek hayatta kimseyi beğenmese de içtiği 

badeden sonra Mahmihri‘ye âĢık olur ve onu 

aramaya çıkar. 

 

 1.1.1.15. Kerem ile Aslı Hikâyesi 

Aslı ile Kerem hikâyesinde aĢk temi, Kerem‘in Aslı‘yı gerçek hayatta görüp 

daha sonra rüyasında aĢk dolusu içmesiyle baĢlar. Hikâye, ġükrü Elçin‘in Kerem ile 

Aslı Hikâyesi adlı eserde varyantlarıyla incelenmiĢtir. 

Adil ġah ve hazinedarı KeĢiĢ‘in çocukları yoktur. Dost olan babaların çocuk 

sahibi olmaları bir derviĢin, eĢleriyle yemek Ģartıyla verdiği bir elmayla mümkün 

olur. DerviĢ, doğacak çocukların birbirleriyle evlendirilmeleri gerektiğini söyler. 

Adil ġah‘ın, Ahmet Mirza adında oğlu, KeĢiĢ‘in ise Kara Sultan adında kızı olur. 

Çocuklar doğduktan sonra keĢiĢ, bu evliliğin gerçekleĢmemesi için ailesiyle beraber 

saraydan uzaklaĢır. Bir gün ava çıkan Ahmet Mirza, av dönüĢünde uyuyakalır. 

Rüyasında bade içer ve sevgili gösterilir. Sevgiliyi bulmaya gurbete çıkan Ahmet 

Mirza, bir av sırasında Ģahininin peĢinden bir bahçeye girince rüyadaki sevgiliyi 

görür. Buradaki konuĢmalarında birbirlerine Kerem ve Aslı mahlaslarını verirler. 

Kerem bu görüĢmeden sonra hastalanınca Adil ġah, KeĢiĢ‘ten Aslı‘yı istese de, KeĢiĢ 

o gece Aslı‘yı ve ailesini alarak tekrar göç eder. Aslı‘nın peĢinden Hoy, Gence, Van, 

Tiflis, Ahlat, MuĢ, Erzurum, Oltu, Tercan, Erzincan, Ürgüp ve Sivas giden Kerem, 

Aslı‘yı bulamaz. Bu yolculuklarında geyiklerle, kuru kafayla konuĢarak Hak AĢığı 

olduğunu ispat eden Kerem, bütün yolculuklarında din ulularının yardımını alır. 

Kayseri‘de KeĢiĢ‘in evini öğrenir ve diĢ çektirme bahanesiyle eve gider. Aslı onu 

tanısa da yüz vermez. Kerem, bunun üzerine Aslı‘nın da âĢık olması için dua eder. 

Beraber kaçmaya karar verseler de aynı gün yakalanırlar. Kerem, PaĢa‘ya Hak ÂĢığı 

olduğunu ispatlayınca PaĢa, KeĢiĢ‘i çağırarak Aslı‘yı Kerem‘e vermesini tembihler. 

KeĢiĢ o gece yine ailesini alıp göç eder. Halep‘teki PaĢa âĢıklara yardım ederek 

onları evlendirir. Kerem, gerdek gecesi KeĢiĢ‘in hazırladığı elbisenin düğmelerini 

açamayınca derinden bir ah çeker ve ağzından çıkan alevle tutuĢur. Kerem‘in 

küllerini saçıyla temizlemek isteyen Aslı‘da tutuĢarak yanar (Duymaz 2001).   
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i) Rüya Öncesi 

Kerem bir gün Aslı‘yı görür, aklı baĢından gider, düĢer ve bayılır. Rüyayı 

Aslı‘yı gördüğü bahçede görür. Rüyanın hazırlık aĢaması Kerem ile Aslı‘nın farklı 

dinlerden olması ve Kerem‘in Aslı‘yı gerçek hayatta görüp âĢık olmasıdır. 

 

 ii) Rüya 

 Rüyasında kırkların sofrasında dolu içer. Rüyasındaki derviĢ, Aslı‘nın artık 

onun kısmeti olduğunu söyler. DerviĢ, Aslı‘nın onun nasibi olduğunu söylese de 

Aslı, Kerem‘in ―Yarabbi, aĢkımın dört bölüğünden birini ona da ver.‖ Ģeklindeki 

duasından sonra âĢık olur (Elçin 2000: 12). 

 Rüyanın amacı, farklı dinlerden oldukları için evlendirilmeleri engellenen 

âĢıklara bade içirerek yardımcı olmaktır. Kerem içtiği badeden sonra sürekli 

derviĢlerin, Hızır‘ın yardımlarını alacaktır. 

 

 iii) Rüya sonrası 

 Kerem, rüyasında içtiği badeyle Hak âĢığı olur. Hikâyenin tümünde din 

ulularının koruması altındadır. SıkıĢtığı zamanlarda din uluları yardımına koĢarlar. 

Farklı dinlerden gençlere rüyada bade içirerek âĢık etme, ilahi aĢkın ve kul aĢkının 

dinlerden önce geldiğinin iĢaretidir.  

 

i) Rüya Öncesi 

Hikâyenin 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ 

Rüyayı Gören ve 

Statüsü 

Rüyaya Hazırlık Rüyanın 

Görüldüğü Yer 

Rüyanın 

Görülme 

Zamanı 

Kerem ile 

Aslı 

Kerem / 

Müslüman bir 

Ģahın oğlu 

Kerem ile Aslı‘nın farklı 

dinlerden olmaları ve 

Kerem‘in Aslı‘yı görüp aĢk 

hastalığına yakalanması 

Kerem‘in 

Aslı‘yı gördüğü 

bahçe 

Gündüz 

ii) Rüya 

RÜYA 

Rüyaya 

Giren 

KiĢi 

Rüyada Gösterilen 

KiĢi ve Statüsü 

Rüyanın 

Amacı 

Badenin Türü ve 

Miktarı 

Sevgilinin GösteriliĢi/ Benzer 

Bir Rüya Görüp Görmediği 

Kırklar Aslı / KeĢiĢin kızı Farklı 

dinlerdeki 

gençleri 

birbirine 

âĢık etmek 

AĢk dolusu Rüyayı görmeden önce Aslı‘yı 

görmüĢtür. Aslı benzer rüya 

görmez. Aslı‘nın âĢık olması 

Kerem‘in duasıyla gerçekleĢir. 
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iii) Rüya Sonrası 

RÜYA SONRASI 

Rüyadan UyanıĢ Sonuç 

Kendi kendine uyanır Farklı dinlere mensup gençler birbirine âĢık olur. 

 

 1.1.1.16. Asuman ile Zeycan Hikâyesi 

 Asuman ile Zeycan hikâyesinde, Kerem ile Aslı hikâyesinde olduğu gibi 

aileler gençlerin kavuĢmasına izin vermez. Hikâye, Doğan Kaya ve Sabri Koz‘un 

hazırladığı Halk Hikâyeleri adlı eserden aktarılmıĢtır. 

 Uzun zaman çocukları olmayan bir bey ve kâhyası, derviĢin verdiği elma 

sayesinde birer çocuğa sahip olurlar. Erkeğe Asuman, kıza ise Zeycan adı verilir. 

Aynı okulda eğitimlerine veren iki genç birbirlerine âĢık olurlar. Asuman, Zeycan‘ı 

babasından istese de alamaz. Bunun üzerine Allah‘a dua eden Asuman, rüyasında 

bade içer ve saz âĢığı olur. Zeycan ailesiyle beraber oradan göçer. PeĢlerinden giden 

Asuman, aileyi bulur. Asuman ile Zeycan burada atıĢırlar. Zeycan‘ın babası bey, 

kızını yine vermez. Asuman geri döner ve durumu ailesine anlatır. Tekrar gurbete 

çıkan Asuman birçok defa ölümden Hızır sayesinde kurtulur. En sonunda da 

Erzurum PaĢası‘nın fermanıyla iki âĢık evlenir. 

 

 i) Rüya öncesi 

Hikâyede rüyayı Asuman görür. Asuman, Zeycan‘a âĢıktır. Asuman, Zeycan‘ı 

istese de, Zeycan‘ın babası vermez. Asuman bir gün yatsı namazını kıldıktan sonra 

―Ġlahi, sen bilirsin benim hâlimi, âĢıklık isterim.‖ Ģeklinde dua eder ve uyur. Bu dua, 

rüyanın hazırlık aĢamasını oluĢturur.  

 

 ii) Rüya 

Rüyasında; 

 

 ―Bir çalılığın içinde kırk pirin Kuran okuduklarını görür. Kırk pir Âsumân‘a derdini 

sorarlar. Âşıklık istediğini söyler. Kırklar, hemen bir kadeh aşk şarabı doldurup 

verirler. Âsumân uyanır uyanmaz bir saz alıp bir şiir söyler.‖ (Kaya, Koz 2000: 27) 
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 Rüyanın amacı Asuman‘a sanatçı kimlik kazandırmaktır. Bu rüyada aĢk temi, 

saz Ģairi olmakla sınırlıdır. Asuman ile Zeycan‘ın aĢkı rüyadan önce baĢlamıĢtır. 

Rüyanın kadrosunda Kırk pir vardır. Kırklar Asuman‘a derdini sorarlar. ÂĢıklık 

isteyince kendisine bir aĢk Ģarabı sunarlar. 

 

 iii) Rüya sonrası 

Asuman ile Zeycan hikâyesinde rüya bir dua neticesinde görülür. Zeycan‘ı 

babasından alamayan Asuman dua ederek kelimenin iki anlamıyla da âĢıklık ister. 

Kırkların sunduğu Ģarapla arzusuna rüyada kavuĢur. Uyandığında geçimini 

sağlayabileceği bir iĢe sahip olur. 

 

i) Rüya Öncesi 

Hikâyenin 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ 

Rüyayı Gören ve 

Statüsü 

Rüyaya Hazırlık Rüyanın 

Görüldüğü Yer 

Rüyanın 

Görülme 

Zamanı 

Asuman ile 

Zeycan 

Asuman / Sıradan biri Asuman‘ın ―ÂĢıklık 

isterim.‖ ġeklindeki duası 

____ ____ 

ii) Rüya 

RÜYA 

Rüyaya Giren 

KiĢi/KiĢiler 

 

Rüyada 

Gösterilen KiĢi 

ve Statüsü 

Rüyanın 

Amacı 

Badenin Türü 

ve Miktarı 

Sevgilinin GösteriliĢi/ 

Benzer Bir Rüya Görüp 

Görmediği 

Kırk pir ____ Asuman‘a 

sanatçı kimlik 

kazandırmak 

AĢk Ģarabı  

iii) Rüya Sonrası 

RÜYA SONRASI 

Rüyadan UyanıĢ Sonuç 

Uyanır uyanmaz saz çalmaya baĢlar. Asuman saz Ģairi olur,  Zeycan‘a kavuĢmasındaki 

engeller ortadan kalkar. 

 

 1.1.1.17. ErciĢli Emrah ile Selvihan Hikâyesi 

 Duasında âĢıklık talep ettiği için rüyada bade içerek sanatçı kimliğe sahip 

olan kahramanlardan biri de ErciĢli Emrah‘tır.  

 Ercişli Emrah ile Selvihan hikâyesi, Emrah‘nın babası ÂĢık Ahmet‘in sürgün 

edilmesiyle baĢlar. ÂĢık Ahmet, ErciĢ‘e gelerek sanatını devam ettirir. Emrah 

babasının sazını çalmak isterken tellerini koparır. Babasının tokat atması üzerine dua 

eden Emrah‘a, rüyasında bade içirilir. Aynı badeden Selvihan‘a da sunulur. Badeyle 
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usta bir saz Ģairi olan Emrah, babasıyla atıĢarak onu yener.  Selvihan ile Emrah gizli 

gizli görüĢürler. Bir sefer dönüĢü ġahoğlu ġah Abbas, Selvi‘ye âĢık olur ve onu 

kaçırır. Emrah, Selvihan‘ı çok arasa da ancak yedi yıl sonra ġahoğlu Sah Abbas ile 

düğününün otuz dokuzuncu gününde bulur. Selvihan‘ı görebilmek için Selvihan ile 

amca çocukları olduğunu söyler. ġahoğlu ġah Abbas, buna inanır fakat âĢıkların 

sarılmalarını görünce gerçeği anlar. Emrah‘tan Hak ÂĢığı olduğunu ispatlamasını 

ister. Emrah bazı denemeleri geçtikten sonra Selvihan‘la evlenmesine izin verilir. 

Geri dönüĢ yolunda Selvihan‘ın ağabeyleri onu kaçırırlar. Selvihan‘a bir vezirin 

çocuğu âĢık olur. Selvihan, vezirin çocuğunu yedi yıl kilim örme bahanesiyle oyalar. 

Bu arada Selatin Peri adında bir kız Emrah‘a âĢık olur. Emrah, yedi yıllık mühlet 

dolup Selvihan vezirin çocuğuyla evlenmek üzereyken onu bulur sarayına girer. 

Vezirin oğlu Emrah‘ı öldürmek istese de, ġahoğlu ġah Abbas‘ın yardımı gecikmez. 

Emrah hem Selvihan ile hem de Selatin Peri ile evlenir (Bali 1973) 

   

 i) Rüya öncesi 

Ercişli Emrah ile Selvihan hikâyesinde, rüyayı gören Emrah‘tır. Emrah, 

babasının sazının tellerini kopardığı için babasından dayak yer. Bunun üzerine; 

 ―—Ey yeri göğü yaratan, sen babama bir dilim aĢk verdin, bana on mislini 

ver. Babam beni dövdü, babamdır, döver. Beni o mecliste mahcup ettiyse, bana öyle 

bir aĢk ver ki ben de babamı o mecliste mahcup edeyim.‖Ģeklinde dua eder ve uyur. 

Babasından dayak yemesi ve ettiği dua rüyanın hazırlık aĢamasıdır. Rüyayı evinde 

gece vakti görür. 

 

 ii) Rüya 

 Rüyasına; 

 

―Üç pir gelir. Ona üç tane bade verirler. Birini Allah‘ın aşkına, birini hazreti 

peygamberin aşkına birini de Ercişli Miroğlu Ahmet Bey‘in kızı Selvi Han‘ın aşkına 

içirirler. Emrah‘a kızın tasvirini gösterirler. Emrah ağzı, burnu köpük içerisinde öylece 

kalır.‖ (Yılmaz 2011 : II, 358)  
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Rüyanın amacı Emrah‘a âĢıklık kazandırarak babasının gözünde değerini 

artırmak ve onu Selvihan‘a âĢık etmektir. Rüyanın kadrosunda üç pir ve daha sonra 

tasviri gösterilen Selvihan vardır. Selvihan bir beyin kızıdır. Rüyanın mekânı rüyanın 

da görüldüğü Emrah‘ın evidir. Emrah‘a ilki Allah‘ın, ikincisi Hz. Muhammet‘in ve 

üçüncüsü de Selvihan‘ın aĢkına olmak üzere üç kadeh bade içirilir. 

 

 iii) Rüya sonrası 

Rüya, ErciĢli Emrah gibi haksızlığa uğrayan ve iyi niyetle dua eden 

kahramanların dualarına cevap vermek için bir araçtır. ErciĢli Emrah, babasını saz 

meclisinde mahcup edebilmek için saz Ģairi olmayı dilemiĢ olsa da hem âĢık hem de 

saz âĢığı olmuĢtur. 

 

i) Rüya Öncesi 

Hikâyenin 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ 

Rüyayı Gören ve 

Statüsü 

Rüyaya Hazırlık Rüyanın 

Görüldüğü 

Yer 

Rüyanın 

Görülme 

Zamanı 

ErciĢli 

Emrah ile 

Selvihan 

ErciĢli Emrah / 

Babasının 

haksızlıklarına uğrayan 

sıradan biridir. 

Babasına ait sazın tellerini 

kopardığı için tokat yiyen 

Emrah‘ın ettiği duada 

âĢıklık istemesi 

Emrah‘ın evi Gece 

ii) Rüya 

RÜYA 

Rüyaya Giren 

KiĢi/KiĢiler 

 

Rüyada 

Gösterilen 

KiĢi ve 

Statüsü 

Rüyanın Amacı Badenin 

Türü ve 

Miktarı 

Sevgilinin 

GösteriliĢi/ 

Benzer Bir 

Rüya Görüp 

Görmediği 

Üç pir Selvihan / 

Bir beyin kızı 

ErciĢli Emrah‘ı saz âĢığı yaparak 

babasının haksızlıklarını 

sonlandırmak, Selvihan‘a âĢık 

etmek 

Üç kadeh 

bade 

Kızın tasviri 

gösterilir. 

Selvihan benzer 

bir rüya görmez. 

iii) Rüya Sonrası 

RÜYA SONRASI 

Rüyadan UyanıĢ Sonuç 

Ağzı, burnu köpük içinde baygın yatar. 

Uyanır uyanmaz saz çalmaya baĢlar. 

Emrah saz âĢığı olarak babasını mahcup edecek 

fırsata sahip olur. 

 

  

 1.1.1.18. Dallıhan ile Nazanı Sultan Hikâyesi 

 Murathan ile Nazanı Sultan hikâyesinde, Murat Han‘ın rüya görmesi katıldığı 

bir saz meclisi sonrasıdır. Hikâye, Timur Yılmaz‘ın Âşıklardan Halk Hikâyeleri adlı 
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eserinin ikinci cildinden aktarılmıĢtır. Timur Yılmaz, hikâyeyi ÂĢık Bayram 

Denizoğlu‘ndan derlemiĢtir. Dallıhan ile Nazanı Sultan‘ın çocukları yoktur. YaĢlı bir 

kadının yol göstermesi ve müjdelemesiyle bir çocukları olur. YaĢlı kadın adını 

Murathan Koyar. Murathan on sekiz yaĢına kadar bir saz Ģairi tarafından yetiĢtirilir. 

Bir gece rüyasında bade içerek Halep‘teki hanın kızı Nazanı Sultan‘a âĢık olur. Onu 

yetiĢtiren âĢıkla Halep‘e kızı almaya gider. Halep Han‘ı bunları hapse attırır. Bunu 

duyan Nazanı Sultan hastalanır ve saçları dökülür. Bunun üzerine Halep Hanı, 

Murathan‘ı hapisten çıkartır. Ġran‘a geri dönen Murathan, babası Dallıhan‘ı alarak 

Halep‘e kızı almaya giderler. Ġki âĢık için uzun bir düğün yapılır (Yılmaz 2011 : II, 

263-274).   

 

 i) Rüya öncesi 

 Hikâyede rüyayı Dallıhan‘ın oğlu Murathan görür. Murathan bir beyin 

oğludur. Bir gece bir saz meclisine katılır. Meclisteki saz âĢıkları gibi saz çalmayı 

arzular. Bu arzusu rüyanın hazırlık aĢamasıdır. Rüyayı kendi evinde gece yatarken 

görür. 

 ii) Rüya 

 Murathan gece rüyasında; 

  

―Yaşlı bir baba görür. Yaşlı baba, Allah aşkına, Hz. Muhammet aşkına ve Halep‘teki 

Nasır Han‘ın kızı Nazlı Sultan‘ın aşkına bade içirir. Daha sonra kızın oturduğu saray 

gösterilir. Sarayın saçaklarında kızı görür. Sabah Murat Han‘ı kimse uyandıramaz. 

Bunun üzerine gece katıldığı saz meclisindeki Âşık Kenan çağrılır. Âşık Kenan, sazının 

tellerine vurunca Murat Han uyanır. Annesinin etraftakilerin şaşkın bakışları ve 

soruları arasında ilk şiirini söyler. Âşık Kenan‘ın sazıyla eşlik etmesini ister.‖(Yılmaz 

2011: II, 263–264)   

 

 Rüyanın amacı Murathan‘ın arzuladığı gibi onu bir saz âĢığı yapmaktır. 

Rüyanın kadrosunda yaĢlı bir baba ve bir hanın kızı Nazlı Sultan vardır. Murathan‘a 

üç bade içirilir. 
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 iii) Rüya sonrası 

 Rüyanın sonunda Murathan‘ı kimse uykudan uyandıramaz. Gece katıldığı saz 

meclisinden birinin sazının tellerine dokunmasıyla Murathan uyanır. Uyanır 

uyanmaz âĢıklık yeteneği kazandığının iĢareti olan ilk Ģiirini söyler. Rüyanın iĢlevi 

gerçekleĢmiĢtir. Murathan hem arzuladığı gibi bir saz âĢığı hem de Nazlı Sultan‘ın 

âĢığı olur. 

 

i) Rüya Öncesi 

Hikâyenin 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ 

Rüyayı Gören ve 

Statüsü 

Rüyaya Hazırlık Rüyanın 

Görüldüğü Yer 

Rüyanın 

Görülme 

Zamanı 

Murathan ile 

Nazanı 

Sultan 

Murathan / Bir 

hanın oğlu 

Murathan‘ın katıldığı saz 

meclisinden etkilenerek âĢık 

olmayı arzulaması 

Murathan‘ın evi Gece 

ii) Rüya 

RÜYA 

Rüyaya 

Giren 

KiĢi 

Rüyada Gösterilen 

KiĢi ve Statüsü 

Rüyanın Amacı Badenin Türü 

ve Miktarı 

Sevgilinin GösteriliĢi/ 

Benzer Bir Rüya 

Görüp Görmediği 

YaĢlı bir 

baba 

Nazlı Sultan / 

Halep‘te bir hanın 

kızı 

Murathan‘a âĢıklık 

kazandırmak ve 

Nazlı Sultan‘a âĢık 

etmek 

Üç kadeh bade Nazlı Sultan‘ın tasviri 

gösterilir. Kız, benzer 

bir rüya görmez. 

iii) Rüya Sonrası 

RÜYA SONRASI 

Rüyadan UyanıĢ Sonuç 

Uzun süren bir baygınlıktan sonra katıldığı 

saz meclisindeki bir âĢığın saz çalmaya 

baĢlaması 

Murathan sanatçı kimliğe sahip olur, statüsü aynı 

olan Nazlı Sultan‘a âĢık olur. 

 

 1.1.1.19. Timur Han ile Maya Sultan Hikâyesi 

Halk hikâyelerinin bazılarında rüyada âĢık olma motifi ayrıntılarıyla yer almaz. 

Timur Han ile Maya Sultan hikâyesinde rüyaya hazırlık ile ilgili ayrıntı yoktur. 

Hikâye, Timur Yılmaz‘ın Âşıklardan Halk Hikâyeleri adlı eserinin ikinci cildinden 

aktarılmıĢtır. Timur Yılmaz, hikâyeyi ÂĢık Bayram Denizoğlu‘ndan derlemiĢtir. 

Timur Han ile Maya Sultan‘ın otuz iki yaĢına kadar çocukları olmaz. Maya Sultan‘a 

rüyasında, Hızır bir çocuk müjdesi verir ve doğacak çocuğun adını Turan koyar. 

Turan bir zaman sonra hayvanların dilinden anlamaya baĢlar. Doğumunu müjdeleyen 

Hızır, rüyasına girerek onu Afganistan‘daki Senem Sultan‘a âĢık eder. Babasını da 
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yanına alan Turan Han, kızı bulmaya gider. Yoldaki birçok maceradan sonra iki 

sevgili kavuĢur (Yılmaz 2011: II, 353-373).   

  

 i) Rüya öncesi 

 Hikâyede rüyayı Timur Han ile Maya Sultan‘ın oğulları Turan Han görür. 

Turan Han babası gibi bir handır. Rüyayı evinde bir gece uyurken görür.  

 

 ii) Rüya 

Rüyasında; 

 

―Hızır‘ı görür. Hızır, ona bade içirir. Birinci kadehi Allah‘ın, ikinci kadehi Hz. 

Muhammet‘in, üçüncü kadehi de Afganistan‘daki Ahmet Han‘ın kızı Senem Sultan 

aşkına içirir. Sabah olduğunda bir türlü uyandırılamaz. Bir âşık getirilir. Âşık, sazın 

teline dokunur dokunmaz Turan Han uyanır.‖ (Yılmaz 2011: II, 339)  

 

Rüyanın amacı Turan Han‘a âĢıklık vermektir. Rüyanın kadrosunda Hızır ve 

daha sonra gösterilen Senem Sultan vardır. Senem Sultan da bir hanın çocuğudur. Bu 

bakımdan iki âĢığın statüleri aynıdır. Turan Han‘a Hızır üç kadeh bade içirir. 

 

 iii) Rüya sonrası 

Turan Han rüyadan sonra bir türlü uyandırılamaz. Bir saz âĢığının saz 

çalmaya baĢlamasıyla uyanır. Rüyanın amacı gerçekleĢmiĢtir. Turan Han‘ın rüyada 

bade içerek âĢık olduğu Senem Sultan‘a ulaĢması için çok uzun sürecek bir seyahate 

çıkması gerecektir. AĢk için bu sıkıntılara katlanacak olan Turan Han‘ın yolculuktaki 

tek arkadaĢı, rüyada çalmayı öğrendiği sazı olacaktır. 

 

 

i) Rüya Öncesi 

Hikâyenin 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ 

Rüyayı Gören ve 

Statüsü 

Rüyaya Hazırlık Rüyanın 

Görüldüğü Yer 

Rüyanın 

Görülme 

Zamanı 

Timur Han ile 

Maya Sultan 

Turan Han / Bir 

hanın han olan oğlu 

____ Turan Han‘ın evi Gece 
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ii) Rüya 

RÜYA 

Rüyaya 

Giren KiĢi 

 

Rüyada 

Gösterilen KiĢi 

ve Statüsü 

Rüyanın Amacı Badenin Türü 

ve Miktarı 

Sevgilinin GösteriliĢi/ 

Benzer Bir Rüya 

Görüp Görmediği 

Hızır Senem Sultan / 

Bir hanın kızı 

Turan Han‘a 

âĢıklık yeteneği 

kazandırmak ve 

onu Senem 

Sultan‘a âĢık 

etmek. 

Üç kadeh bade Senem Sultan‘ın 

tasviri doğrudan 

gösterilir. Senem 

Sultan benzer bir rüya 

görmez. 

iii) Rüya Sonrası 

RÜYA SONRASI 

Rüyadan UyanıĢ Sonuç 

Bir âĢığın saz çalmaya baĢlamasıyla uyanır. Turan Han hem sanatçı kimliğe sahip olmuĢ hem de 

aynı statüdeki Senem Sultan‘a âĢık olmuĢtur. 

  

 1.1.1.20. Mete Han Hikâyesi 

 Hikâye, Timur Yılmaz‘ın Âşıklardan Halk Hikâyeleri adlı eserinin ikinci 

cildinden aktarılmıĢtır. Timur Yılmaz, hikâyeyi ÂĢık Bayram Denizoğlu‘ndan 

derlemiĢtir. Mete Han‘ın çocuğu yoktur. Karısına rüyasında bir çocukları olacağı 

müjdelenir. Çocuğun ismi Hamit Han konulur. Hamit Han iyi bir eğitim alır. On 

sekiz yaĢındayken Hızır, rüyasında bade içirerek, Yemen‘deki Süreyya Hanım‘a âĢık 

eder. Hamit Han uzun bir süre baygın yatar. Uyandıktan sonra Yemen‘e kızı 

bulmaya gider. Kız da Mete Han‘ı beklemektedir. Yemen PadiĢahı Aziz Han, önce 

kızını vermek istemese de, gençlerin birbirlerine âĢık olduklarını görünce ikisini 

evlendirir (Yılmaz 2011: II, 365-379). 

 

 i) Rüya öncesi 

 Hikâyede rüyayı bir han olan Hamit Han görür. Hamit Han rüyayı evinde 

gece vakti görür. Rüyanın hazırlık aĢaması yoktur. 

 

 ii) Rüya 

  Hamit Han‘ın bir gece rüyasına; 

 

― Bir ihtiyar gelir. Hızır Baba olduğu anlaşılan bu ihtiyar, Hamit Han‘a üç bade içirir. 

Birini Allah, birini Hz. Muhammet birini de Yemen‘deki Süreyya Hanım‘ın aşkına içirir. 

Süreyya Hanım‘ın üç aylık bir mesafede olduğunu bildirir. Sabah ağzı köpüklü halde 
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bulunur. Uyanabilmesi için bir âşık çağrılır. Âşık, sazının teline dokunduğu gibi Hamit 

Han uyanır ve şiir söylemeye başlar.‖ (Yılmaz 2011: II, 365–368) 

 

 Rüyanın amacı Hamit Han‘ı saz âĢığı yapmak ve Süreyya Hanım‘a âĢık 

etmektir. Rüyanın kadrosunda Hızır ve daha sonra tasviri gösterilen Süreyya Hanım 

vardır. Süreyya Hanım Yemen‘de bir hanın kızıdır. ÂĢıklar aynı statüye sahiptirler. 

Hızır, Hamit Han‘a üç kadeh bade içirir ve âĢık ettiği Süreyya Hanım‘ın üç aylık 

mesafede olduğunu bildirir. 

 

 iii) Rüya sonrası 

 Hamit Han, gördüğü rüyanın etkisiyle baygın ve ağzı köpüklü bir Ģekilde 

bulunur. Bir âĢığın, yanı baĢında saz çalmasıyla uyanır ve Ģiir söylemeye baĢlar. 

Rüyanın iĢlevi gerçekleĢir ve Hamit Han sanatçı kimliğe sahip olduğu gibi Süreyya 

Hanım‘a âĢık olur. 

 

i) Rüya Öncesi 

Hikâyenin 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ 

Rüyayı Gören ve 

Statüsü 

Rüyaya Hazırlık Rüyanın 

Görüldüğü Yer 

Rüyanın 

Görülme 

Zamanı 

Mete Han Hamit Han / Han ____ Hamit Han‘ın evi  

ii) Rüya 

RÜYA 

Rüyaya 

Giren KiĢi 

 

Rüyada Gösterilen 

KiĢi ve Statüsü 

Rüyanın Amacı Badenin 

Türü ve 

Miktarı 

Sevgilinin GösteriliĢi/ 

Benzer Bir Rüya 

Görüp Görmediği 

Hızır Süreyya Hanım / 

Yemende bir hanın 

kızı 

Hamit Han‘ı saz âĢığı 

yapmak ve Süreyya 

Hanım‘a âĢık etmek 

Üç kadeh 

bade 

Doğrudan / Süreyya 

benzer bir rüya 

görmez. 

iii) Rüya Sonrası 

RÜYA SONRASI 

Rüyadan UyanıĢ Sonuç 

Yanı baĢında çalınan bir sazla uyanır. Statüleri aynı olan iki genç âĢık olur, Hamit Han 

sanatçı kimliğe sahip olur. 

 

 

 1.1.1.21. ÂĢık Halil Hikâyesi 

 Âşık Halil hikâyesinde, halk hikâyelerindeki ―KardeĢ olmadıklarını öğrenen 

gençlerin birbirine âĢık olması‖ motifine rastlanır.  
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 Âşık Halil hikâyesi, Refiye OkuĢluk ġenesen tarafından ÂĢık Mehmet 

Demirci‘den derlenmiĢtir. Çocukları olmayan iki kardeĢ çocuklarının olması için bir 

ziyafet verirler. Bir süre sonra ikisinin de hanımları hamile kalır. Biri oğlan biri kız 

iki çocuk doğar. Çocuklar beĢik kertmeyle niĢanlandırılırlar. Erkeğin adı Halil, kızın 

adı ise Sultan konulur. Beraber eğitim alırlar ve büyürler. Bir zaman sonra Halil‘in 

babası ölür. Amcası Halil‘i yanına alarak büyütür. Bir rüya sonucunda kardeĢ 

olmadıkları öğrenince aralarında aĢk baĢlar ve birbirlerine kavuĢurlar (ġenesen 2009: 

433-457). 

 

 i) Rüya öncesi 

Hikâyede rüyayı gören Halil‘dir. Amca çocukları ve aynı zamanda beĢik 

kertmesi olan Halil ile Sultan, Halil‘in babası ölünce beraber büyürler. Bu yüzden 

birbirlerini kardeĢ zannetmektedirler. Birbirlerini kardeĢ zannetmeleri rüyanın 

hazırlık aĢamasıdır. Halil, rüyayı bir gece Sultan‘la büyüdükleri evde görür. 

 

 ii) Rüya 

  Halil bir gece rüyasında; 

 

―Aksakallı bir pir ile Sultan‘ı görür. Kızın elinde bir bardak şerbet vardır. Pir, içmesi 

için şerbeti kızın elinden alıp Halil‘e verir. Halil, badeyi dibine kadar içer. Kıza âşık 

olur. Halil durumu kıza anlatsa da kız, kardeş olduklarına inanmaya devam eder.‖ 

(ġenesen 2009: 433) 

 

 Rüyanın amacı birbirlerini kardeĢ zanneden Halil ile Sultan‘ın kardeĢ 

olmadıklarını bildirip onları birbirine âĢık etmektir. Rüyanın kadrosunda aksakallı bir 

pir ile Sultan vardır. Aksakallı pir Sultan‘ı yanında getirmiĢtir. Pir badeyi kızın 

elinden Halil‘e içirir. 

 

 iii) Rüya sonrası 

Rüyadan uyanan Halil, gerçekleri Sultan‘a anlatır. Sultan buna inanmaz. 

Hikâyenin sonlarına doğru Halil ile Sultan kavuĢurlar. Sonuç olarak birbirlerini 
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kardeĢ zanneden gençlerden birinin, kardeĢ olmadıklarını öğrenmesi ve aĢkın 

baĢlaması rüya aracılığıyla olur.  

 

i) Rüya Öncesi 

Hikâyenin 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ 

Rüyayı Gören ve 

Statüsü 

Rüyaya Hazırlık Rüyanın 

Görüldüğü Yer 

Rüyanın Görülme 

Zamanı 

ÂĢık Halil Halil / sıradan biri Sultan‘ı kardeĢi 

zannetmesi 

Sultan‘la 

büyüdükleri ev 

Gece 

ii) Rüya 

RÜYA 

Rüyaya 

Giren KiĢi 

 

Rüyada Gösterilen 

KiĢi ve Statüsü 

Rüyanın Amacı Badenin 

Türü ve 

Miktarı 

Sevgilinin GösteriliĢi/ 

Benzer Bir Rüya 

Görüp Görmediği 

Aksakallı bir 

pir 

Sultan / Sıradan biri Gençlerin kardeĢ 

olmadıklarını 

gösterip 

birbirlerine âĢık 

etmek 

Bir kadeh 

ġerbet 

Aksakallı pir Sultan‘ı 

yanında getirmiĢtir. 

Sultan benzer bir rüya 

görmez. 

iii) Rüya Sonrası 

RÜYA SONRASI 

Rüyadan UyanıĢ Sonuç 

Kendi kendine uyanır Rüya aracılığıyla kardeĢ olmadıklarını öğrenen 

gençler birbirine âĢık olur. 

  

 1.1.1.22. Sefil Meçhuli ile Mihrihan Sultan Hikâyesi 

Halk hikâyelerinde âĢığa rüyasında sadece bade değil, su, Ģerbet, ekmek, nar 

gibi yiyecek ve içecekler de verilebilir. Sefil Meçhuli ile Mihrihan Sultan hikâyesinde 

âĢığa nar verilir.  

 Hikâye, Ahmet Saçkesen tarafından ÂĢık Turgut Yılmaz‘dan derlenmiĢtir. A. 

Saçkesen hikâyeyi İzmir‘de Yaşayan Âşıklardan Derlenen Halk Hikâyeleri Üzerine 

Bir Araştırma adlı yüksek lisans tezinde aktarır. 

Sefil Meçhuli, Süleyman adındaki birinin oğludur. Mihrihan ise Ġran ġahı‘nın 

kızıdır. Süleyman kardeĢi ile çobanlık yaparken koyun sürüleri bir tepeden düĢer ve 

hepsi ölür. Köylüler bu durumdan iki kardeĢi sorumlu tutarak onları taĢlarlar. 

Meçhuli‘nin kardeĢi bu saldırıda ölür, kendisi de bayıĢlır. Baygın yatarken bir pir, 

rüyasında Meçhuli‘ye bir nar vererek onu Ġran ġahı‘nın kızı Mihrihan‘a âĢık eder. 

Sefil Meçhuli, Ġran‘a gitmeye karar verir. Ġki defa ölmek üzereyken pirin yardımıyla 

kendini evinde bulur. Üçüncü denemsinde pir ona gitmemesi gerektiğini, Ġran 
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ġahı‘nın onu astıracağını söyler. ġah, kızını baĢkasına verdiğinden Ġran‘a gelen 

Meçhuli‘yi iki defa zindana attırır. Meçhuli, zindandan kurtularak Mikhrihan‘ı 

köyüne getirir ve onunla evlenir (Saçkesen 2003: 108-109). 

 

 i) Rüya öncesi 

Rüyayı Meçhulî görür. Meçhulî fakir biridir. Rüyayı bir mezarlıkta uyuya 

kaldığında görür. Meçhulî‘nin çok fakir olması rüyanın hazırlık aĢamasıdır.  

 

 ii) Rüya 

 

― Nar verir. Pir, narın yarısını kendisinin yemesini, diğer yarısını ise sevgilisi olacak 

olan İran Şahı‘nın kızı Mihrihan‘ın yemesi gerektiğini söyler. Ayrıca o narı sevgilisine 

vermezse kendisinin de yediği nardan öleceğini söyler. Uzun mücadelelerden sonra 

narın yarısını kıza yedirir.‖ (Saçkesen 2003: 108) 

 

Rüyanın amacı fakir biri olan Meçhulî‘yi Ġran ġahı‘nın kızı Mihrihan‘a âĢık 

etmektir. Rüyanın kadrosunda bir pir ve Mihrihan vardır. Mihrihan bir Ģahın kızıdır. 

Ġkisinin evliliği ancak rüyanın aracılığıyla gerçekleĢebilir. Pir, Meçhulî‘ye bade 

yerine nar verir. Narı aynı zamanda Mihrihan‘a yedirmesi aksi takdirde öleceği 

bildirilir.  

 iii) Rüya sonrası 

 Rüyadan uyanan fakir Meçhulî kısmetinin Ġran ġahı‘nın kızı olduğunu 

öğrenir. Aralarındaki aĢk bu narı ikisinin yemesiyle baĢlayacaktır. Narı Mihrihan‘a 

yediremezse kendisinin de öleceği uyarısı yapılır. Rüya statüleri birbirinden farklı 

âĢıkların birleĢmesi için hareket noktasını oluĢturur. 

 

 

i) Rüya Öncesi 

Hikâyenin 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ 

Rüyayı Gören ve 

Statüsü 

Rüyaya Hazırlık Rüyanın 

Görüldüğü Yer 

Rüyanın Görülme 

Zamanı 

Sefil 

Meçhulî ile 

Mihrihan 

Sultan 

Sefil Meçhulî / Fakir 

bir genç 

Meçhulî‘nin 

saldırıda kardeĢini 

kaybetmesi ve 

fakir olması 

____ ____ 
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ii) Rüya 

RÜYA 

Rüyaya Giren 

KiĢi 

 

Rüyada 

Gösterilen 

KiĢi ve 

Statüsü 

Rüyanın Amacı Rüyadaki 

Badenin 

Türü ve 

Miktarı 

Sevgilinin 

GösteriliĢi/ Benzer 

Bir Rüya Görüp 

Görmediği 

Pir Mihrihan 

Sultan / Ġran 

ġahı‘nın kızı 

Statüleri farklı iki 

genci birbirine âĢık 

etmek 

Nar Sevgili gösterilmez 

kim olduğu söylenir / 

Mihrihan Sultan 

benzer bir rüya görme 

iii) Rüya Sonrası 

RÜYA SONRASI 

Rüyadan UyanıĢ Sonuç 

Kendi kendine uyanır Rüyanın sonucunda kısmetinin kim olduğunu 

öğrenen Meçhulî, Mihrihan‘ı bulur ve aralarındaki 

aĢk baĢlar. 

 

 1.1.1.23. ġah Ġsmail Hikâyesi 

Halk hikâyelerinin bazılarında bade içme motifi çok kısa verilmiĢtir. Şah 

İsmail hikâyesinde de rüya motifi ayrıntılarıyla yer almaz. 

Hikâye hakkında Faruk Çolak, Şah İsmail Hikâyesi Üzerine Mukayeseli Bir 

Araştırma adında doktora tezi hazırlamıĢtır. Kandehar Ģahının çocuğu olmadığından 

veziri ile gurbete çıkar. Yolda bir derviĢ ġah‘a bir elma verir. Elmayı ġah ve karısı, 

kabuğunu ise kısrakları yiyecektir. Bir süre sonra doğan çocuğa ġah Ġsmail, taya ise 

Kamber Tay adı verilir. ġah Ġsmail, bir gece rüyasında;  

―Aşkın şarabını Kırklar elinden içer. Aynı gece Gülizar da Şah İsmail‘i 

rüyasında görür.‖ (Çolak 1994: 163–164)  

 

 Rüyadan sonra, Kandehar ġahı, ġah Ġsmail‘e Gülizar‘ı ister. Gülizar‘ın babası 

ailesiyle beraber göç eder. Gülizar, ġah Ġsmail‘e bir mektup bırakır. Mektubu bulan 

ġah Ġsmail, kızın peĢinden gider. Yolda birçok macera yaĢar. Bu maceraların ikisinde 

Gülperi ve Arap Üzengi adındaki iki kadını yanına alır. Gülizar‘ı da alan ġah Ġsmail, 

üç kadınla birden evlenmek üzere ülkesine döner. Ülkesinde ise anne ve babasıyla da 

mücadele eder ve sonunda üç kadınla da evlenir (Çolak 1994). Hikâyede rüya 

motifinin ayrıntıları yer almamıĢtır. 
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i) Rüya Öncesi 

Hikâyenin 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ 

Rüyayı Gören ve 

Statüsü 

Rüyaya Hazırlık Rüyanın 

Görüldüğü Yer 

Rüyanın Görülme 

Zamanı 

ġah Ġsmail 

Hikâyesi 

 

ġah Ġsmail / ġah ____ ____ ____ 

ii) Rüya 

RÜYA 

Rüyaya Giren 

KiĢi 

 

Rüyada 

Gösterilen 

KiĢi ve 

Statüsü 

Rüyanın Amacı Rüyadaki 

Badenin 

Türü ve 

Miktarı 

Sevgilinin 

GösteriliĢi/ Benzer 

Bir Rüya Görüp 

Görmediği 

Kırklar Gülizar ġah Ġsmail ve Gülizar‘ı 

birbirine âĢık etmek. 

 aĢk Ģarabı Gülizar‘ın tasviri 

gösterilir / Gülizar 

benzer rüya görür. 

iii) Rüya Sonrası 

RÜYA SONRASI 

Rüyadan UyanıĢ Sonuç 

Kendi kendine uyanır Aynı statüde olan ġah Ġsmail ve Gülizar birbirine âĢık olur. 

  

 1.1.1.24. Ahmet ile Hidayet Hikâyesi 

 Bade içme motifi hikâyelerin tümünde yer almaz. Din uluları sadece sevgiliyi 

gösterirler. Ahmet ile Hidâyet hikâyesi buna örnektir. Hikâye, Ahmet Saçkesen 

tarafından ÂĢık Nevruz Ali Çiçek‘ten derlenmiĢtir. A. Saçkesen hikâyeye İzmir‘de 

Yaşayan Âşıklardan Derlenen Halk Hikâyeleri Üzerine Bir Araştırma adlı yüksek 

lisans tezinde yer vermiĢtir. 

 Ahmet ile Hidayet‘in babaları Kore‘de beraber savaĢan asker iki arkadaĢtırlar. 

Ahmet‘in anne ve babasının yedi yıl çocukları olmaz. Bir amcanın verdiği elmayla 

Ahmet doğar. Ahmet, yirmi yaĢlarına geldiğinde rüyada bade içerek Hidayet‘e âĢık 

olur. Onu bulmak için SarıkamıĢ ve Sivas‘a gider. Sivas‘ta gördüğü bir rüya ile 

Hidayet‘in Ġstanbul‘da olduğunu anlar. GeliĢen olaylardan sonra daha önce 

kaybettiği babasını da Ġstanbul‘da bulan Ahmet, babasının sayesinde, aradığı 

Hidayet‘in babasının silah arkadaĢının kızı olduğunu öğrenir. Ahmet, Hidayet‘i bulur 

ve evlenir. 

   Ahmet Bey yirmi yaĢlarına geldiği zaman, bir gece rüyasında; 

 

― Bir pir Ahmet Bey‘e seslenir. Pir, ―Şu iki parmağımın arasına bak. Bir şehir 

göreceksin.‖der. Ahmet Bey, pirin iki parmağı arasına bakar ve mavi sularla süslenmiş, 
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etrafına surlar çekilmiş bir yerde bir kız görür. Pir, Ahmet Bey‘e; ―O kızın ismi 

Hidâyet‘tir. O senin maşukandır. Ara bul onu!‖ der.‖(Saçkesen 2003: 14) 

  

Hikâyede Ahmet Bey‘in rüyayı görmesi için bir hazırlık motifi de yoktur. Rüya 

aracılığıyla âĢık olacağı Hidayet Hanım gösterilir. Rüyadan sonra Hidayet Hanım‘ı 

bulmaya gider. 

 

i) Rüya Öncesi 

Hikâyenin 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ 

Rüyayı Gören ve 

Statüsü 

Rüyaya Hazırlık Rüyanın 

Görüldüğü Yer 

Rüyanın Görülme 

Zamanı 

Ahmet ile 

Hidayet 

Ahmet/ Sıradan biri ____ ____ ____ 

ii) Rüya 

RÜYA 

Rüyaya 

Giren KiĢi 

 

Rüyada Gösterilen 

KiĢi ve Statüsü 

Rüyanın 

Amacı 

Badenin Türü 

ve Miktarı 

Sevgilinin GösteriliĢi/ 

Benzer Bir Rüya 

Görüp Görmediği 

Pir Hidayet/ Sıradan biri Ahmet ve 

Hidayet‘i 

birbirine âĢık 

etmek 

____ Ġki 

Parmağın arasından, 

benzer bir rüya görür. 

iii) Rüya Sonrası 

RÜYA SONRASI 

Rüyadan UyanıĢ Sonuç 

Kendi kendine uyanır Ahmet, Hidayet‘e âĢık olur ve onu bulmak için 

seyahate çıkar. 

 

 

 1.1.1.25. Saraç Ġbrahim ile PeriĢan Sultan Hikâyesi 

 Badenin olmadığı bir diğer hikâye örneği Saraç İbrahim ile Perişan Sultan 

hikâyesidir. Hikâyeyi Timur Yılmaz, ÂĢık Erzade Kapan‘dan derlemiĢtir. Hikâye, 

Timur Yılmaz‘ın hazırladığı Âşıklardan Halk Hikâyeleri adlı eserin birinci cildinde 

yer alır. Hikâyede Hamza Han bir gece rüya görür. Rüyasında yaĢlı bir adam iki 

parmağının arasından Hallı Dilber‘i gösterir (Yılmaz 2011: I, 271). Hamza Han, 

rüyadan sonra Hallı Dilber‘i bulmaya gider. 
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i) Rüya Öncesi 

Hikâyenin 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ 

Rüyayı Gören ve 

Statüsü 

Rüyaya Hazırlık Rüyanın 

Görüldüğü Yer 

Rüyanın Görülme 

Zamanı 

Saraç Ġbrahim 

ile PeriĢan 

Sultan 

Hamza / Han ____ ____ ____ 

ii) Rüya 

RÜYA 

Rüyaya 

Giren KiĢi 

 

Rüyada Gösterilen 

KiĢi ve Statüsü 

Rüyanın 

Amacı 

Badenin Türü 

ve Miktarı 

Sevgilinin GösteriliĢi/ 

Benzer Bir Rüya 

Görüp Görmediği 

YaĢlı bir 

adam 

Hallı Dilber /Sıradan 

biri 

Statüleri farklı 

iki kiĢiyi âĢık 

etmek 

____ Ġki 

Parmağın arasından, 

benzer bir rüya görür. 

iii) Rüya Sonrası 

RÜYA SONRASI 

Rüyadan UyanıĢ Sonuç 

Uzun süre baygın yatar Hamza Han, Hallı Dilber‘e âĢık olur ve onu bulmaya 

gider. 

 

 1.1.2. Sevgilinin Elinden Bade Ġçerek ÂĢık Olma 

 ―Rüyada bade içerek âĢık olma‖ motifinin yer aldığı halk hikâyelerinin 

bazılarında ―bade‖ sevgilinin elinden içilir. Bu motif, din ulularının elinden içilen 

bade motifinden farklılıklar gösterir. Rüyanın hazırlık aĢaması yoktur. ÂĢığa sadece 

bir bade içirilir. ÂĢığın uyanıĢında renkli motiflere rastlanmaz. Bu motifin en güzel 

örneği, Aslı ile Kerem hikâyesinde görülür. Hikâyenin bazı varyantlarında Ahmed 

Mirza (Kerem), bir gece rüyasında Kara Sultan (Aslı)‘nın elinden bade içer ve ona 

âĢık olur (Elçin 2000: 16). 

 Sevgilinin âĢığına bade içirdiği bir diğer hikâye Murat Şah hikâyesidir. Murat 

Ģah rüyasında; 

 

―Bir kız görür. Kız; ―Ey Murat Şah, aç gözünü, elimden şu doluyu iç!‖der. Murat Şah 

kadehi içer. Aynı rüyayı üç kez görür. Üçüncü gün kız; ―Ey Murat Şah, beni aradığın 

vakit Yemen Şahı‘nın kızı Gülizar deyip bulasın.‖der.‖ (Kaya, Koz 2000: 135) 

 

Murat ġah, sevgilinin içirdiği aĢk dolusuyla âĢık olur. Aynı rüyayı üç defa 

görmesi daha önce rastlanmayan bir motiftir. 

 ―Rüyada Bade Ġçerek ÂĢık Olma Motifi‖ daha önce açıklandığı ve örneklerde 

görüldüğü gibi belirli bir yapı içerir. Hikâyelerin bazılarında bu yapı motiflerin 
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tümüyle yer alırken bazılarında ise birkaç motife yer verilir. AĢağıdaki tabloda 

incelenen hikâyeler bu yapıya göre bir arada verilmiĢtir. 
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Hikâyenin 

Adı 
RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı 

Gören ve 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyanın 

Görüldüğü 

Yer 

Rüyanın 

Görülme 

Zamanı 

Rüyaya Giren 

KiĢi/KiĢiler 

 

Rüyada 

Gösterilen 

KiĢi ve 

Statüsü 

Rüyanın 

Amacı 

Rüyadaki 

Badenin 

Türü ve 

Miktarı 

Sevgilinin 

GösteriliĢi/ 

Benzer Bir 

Rüya Görüp 

Görmediği 

Rüyadan 

UyanıĢ 

Sonuç 

Kurbani ile 

Perizat 

Hanım 

Kurbani/ 

Sıradan Birisi 

Ağabeyinden 

gördüğü 

eziyetler ve bu 

eziyetlerin 

bitmesi için 

ettiği dua 

Üçler 

Mezarının 

yanındaki 

ġeker Bulak 

adlı çeĢmede 

Gündüz 

vakti 

Kırklardan Üç 

derviĢ 

Perizat Hanım/ 

PadiĢahın Kızı 

Kurbani‘yi 

saz Ģairi 

yapıp 

çektiği 

eziyetleri 

bitirmek ve 

Perizat 

Hanım‘a 

âĢık etmek 

Üç Bade Perizat Hanım 

endam 

aynasından 

Kurbani‘ye 

gösterilir. 

Perizat 

Hanım, aynı 

rüyayı görür. 

Kurbani altı 

gün baygın 

yatar, 

annesinin 

çaldığı sazın 

sesini 

duyunca 

uyanır. 

Rüya amacına 

ulaĢmıĢtır. 

Rüyadan uyanan 

Kurbani, usta bir 

saz âĢığı olduğu 

gibi Perizat 

Hanım‘a âĢık 

olur. Kızı 

bulmak için 

yolculuğa çıkar. 

Mahmut ile 

Nigâr 

Mahmut / 

ġahın oğlu 

Mahmut‘un 

babasının 

ölümünden 

dolayı tuttuğu 

yas 

 

 

Babasının 

öldüğü oda 

Gece vakti Üçler, beĢler ve 

Kırklardan bir 

pir 

Nigâr Hanım/ 

PaĢanın Kızı 

Mahmut‘un 

üzüntülerine 

son vermek 

ve Nigâr 

Hanım‘a 

âĢık etmek 

Üç kadeh 

su 

Nigâr Hanım 

pirin iki 

parmağının 

arasından 

gösterilir. 

Nigâr Hanım 

da benzer bir 

rüya görür. 

Mahmut uzun 

bir 

baygınlıktan 

sonra uyanır. 

Rüya amacına 

ulaĢmıĢtır. 

Rüyadan uyanan 

Mahmut‘un 

üzüntüsü diner 

ve Nigâr 

Hanım‘a âĢık 

olur. Kızı 

bulabilmek için 

yolculuğa çıkar. 

Ġrfânî Hoca 

Ġle 

Türkmen 

Kızı 

Ġrfâni Hoca/ 

Ġyi bir ailenin 

iyi eğitim 

almıĢ çocuğu 

Ġrfânî‘nin 

ödüllendirilme

si 

YeĢil bir 

yamaç 

Gündüz 

vakti 

Ġki derviĢ Türkmen kızı/ 

Çiftçi bir 

ailenin kızı 

Ġrfânî‘nin 

ödüllendiril

mesi ve 

gençleri 

birbirine 

âĢık etme 

Kudret 

cemi / Bir 

Kadeh 

DerviĢin iki 

parmağının 

arasından / 

Türkmen kızı 

benzer rüya 

görmez 

Ağzı kanlı 

baygın bir 

Ģekilde 

bulunur ve 

uyandırılır. 

Statüleri ve 

özellikleri aynı 

olan iki genç 

birbirlerine âĢık 

edilir. 

Süleyman 

ile Gülistan 

Süleyman / 

Çoban 

Ziya Ağa‘nın 

evinde kaldığı 

sırada gördüğü 

Gülistan 

Süleyman‘ın 

kendi evi 

Geceleyin Nurani bir 

derviĢ 

Gülistan / Ziya 

Ağanın kızı 

Statüleri 

farklı 

gençleri 

birbirine 

âĢık etme 

Kudret 

cemi / Bir 

kadeh 

DerviĢin iki 

parmağının 

arasından / 

Benzer bir 

rüya 

görmüĢtür. 

Bir müddet 

baygın 

kaldıktan 

sonra uyanılır. 

Rüyanın iĢlevi 

gerçekleĢir. 

Statüleri farklı 

olan gençler 

rüya aracılığıyla 

birbirlerine âĢık 

olurlar. 
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Hikâyenin 

Adı 
RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı 

Gören ve 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyanın 

Görüldü

ğü Yer 

Rüyanın 

Görülme 

Zamanı 

Rüyaya 

Giren 

KiĢi/KiĢiler 

 

Rüyada 

Gösterilen KiĢi 

ve Statüsü 

Rüyanın Amacı Rüyadaki 

Badenin 

Türü ve 

Miktarı 

Sevgilinin 

GösteriliĢi/ 

Benzer Bir 

Rüya Görüp 

Görmediği 

Rüyadan 

UyanıĢ 

Sonuç 

ÂĢık Garip Maksut / 

Hikâyenin 

baĢında 

zengin olan 

ama zamanla 

fakirleĢen 

birisi 

Babasının 

mirasını 

kaptırması, saz 

çalmayı 

bilmediği için 

arkadaĢları 

tarafından 

aĢağılanması 

ve kutsal bir 

gecede ettiği 

dua 

Maksut‘u

n kendi 

evi 

Berat gecesi 

yatsı 

namazından 

sonra 

Nurani 

ihtiyar bir 

pir 

ġah Senem / Bir 

hocanın kızı 

Maksut‘a sanatçı 

kimlik 

kazandırmak, 

Maksut‘un maddi 

manevi 

sıkıntılarını 

gidermek ve ġah 

Senem‘e âĢık 

etmek 

Altın bir 

tasta 

verilen 

aĢk dolusu 

Ġhtiyar pir ġah 

Senem‘i 

yanında 

getirmiĢtir. 

Maksut, aĢk 

dolusunu 

kızın elinden 

içer. Senem 

benzer bir 

rüya görür. 

Maksut, 

koynunda 

rüyada 

gösterilen 

altın tasla 

uyanır. Altın 

tastan su içer. 

Rüyanın 

iĢlevleri 

gerçekleĢir, 

Maksut hem saz 

âĢığı olarak 

sanatçı kimliğe 

kavuĢur hem de 

ġah Senem‘e 

âĢık olur. Kızı 

bulmak için 

yolculuğa çıkar. 

ÂĢık Garip 

(varyant) 

ÂĢık Garip / 

Hikâyenin 

baĢında 

zengin olan 

ama zamanla 

fakirleĢen 

birisi 

Babasının 

mirasını 

sahtekârlara 

kaptırıp 

dertlenmesi 

____ Gece Murtaza Ali 

(Hz. Ali) 

ġah Senem Garip‘e  sanatçı 

kimlik 

kazandırmak, 

maddi manevi 

sıkıntılarını 

gidermek ve ġah 

Senem‘e âĢık 

etmek 

Üç kadeh 

bade 

Hz. Ali ġah 

Senem‘i 

gösterir. ġah 

Senem benzer 

bir rüya 

görür. 

Kendi 

kendine 

uyanır 

Rüyanın 

iĢlevleri 

gerçekleĢir. 

Garip, hem saz 

âĢığı olarak 

sanatçı kimliğe 

kavuĢur hem de 

ġah Senem‘e 

âĢık olur. 

Bağdat 

Hanım ile 

Hafız 

Bağdat Hanım 

/ Beyin kızı 

Düğünde 

Hafız‘ı 

görmesi 

Bağdat 

Hanım‘ın 

kendi evi 

Gece Üç nurani 

derviĢ 

Hafız / Sıradan 

biri 

Bağdat Hanın ile 

Hafız‘ı birbirine 

âĢık etmek 

GümüĢ bir 

tas içinde 

iki kadeh 

kudret 

cemi 

DerviĢin iki 

parmağının 

arasından / 

Hafız da 

benzer bir 

rüya görür. 

Rüyadan Ģiir 

söyleyebilme 

kabiliyetine 

sahip bir 

Ģekilde 

uyanır. 

Bağdat Hanım 

sanatçı kimliğe 

sahip olmuĢ ve 

statüleri farklı 

gençler 

birbirlerine âĢık 

olur. 
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Hikâyenin 

Adı 
RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı Gören 

ve Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyanın 

Görüldüğü 

Yer 

Rüyanın 

Görülme 

Zamanı 

Rüyaya 

Giren 

KiĢi/KiĢiler 

 

Rüyada 

Gösterilen 

KiĢi ve 

Statüsü 

Rüyanın 

Amacı 

Rüyadaki 

Badenin Türü 

ve Miktarı 

Sevgilinin 

GösteriliĢi/ 

Benzer Bir 

Rüya Görüp 

Görmediği 

Rüyadan 

UyanıĢ 

Sonuç 

Latif ġah Telli Mihriban / 

ġahın kızı 

____ Hindistan‘da 

evde 

____ Hızır Latif ġah / 

ġahın oğlu 

Statüleri 

aynı olan iki 

genci 

birbirine 

âĢık etmek 

Üç kadeh bade Latif ġah aynı 

rüyayı görür, 

Hızır 

parmaklarını 

ayna yapıp 

âĢıkları birbirine 

gösterir 

Kendi 

kendine 

uyanır 

Statüleri aynı 

olan gençler 

bade içerek âĢık 

olurlar. 

Latif ġah / 

Azeri 

varyantı 

Latif ġah / ġah ____ Latif ġah‘ın 

kendi evi 

____ Bir derviĢ Mihriban 

Sultan / ġahın 

kızı 

Statüleri 

aynı olan iki 

genci 

birbirine 

âĢık etmek 

Bir Kadeh bade Mihriban 

Sultan‘ın tasviri 

gösterilir. Aynı 

rüyayı Mihriban 

Sultan da görür. 

Kendi 

kendine 

uyanır 

Statüleri aynı 

olan gençler 

bade içerek âĢık 

olurlar. 

Nevruz Bey Nevruz Bey / 

Bir beyin oğlu 

____ ____ ____ Nurani bir 

derviĢ 

Gandab 

Hanım / Mısır 

padiĢahının 

kızı 

Nevruz 

Bey‘e 

sanatçı 

kimlik 

kazandırma

k ve 

statüleri 

aynı olan iki 

genci 

birbirine 

âĢık etmek 

Bir kadeh bade Gandab Hanım, 

derviĢin iki 

parmağının 

arasından 

gösterilir. 

Benzer bir rüya 

görmez. 

Nevruz Bey 

on bir gün 

baygın yatar. 

Uyanır 

uyanmaz saz 

çalmaya 

baĢlar. 

Nevruz Bey 

sanatçı kimliğe 

sahip olur ve 

statüleri aynı 

olan Gandab 

Hanım ile 

aralarında aĢk 

baĢlar. 

Tufarganlı 

Abbas ile 

Peri Hanım 

Abbas / Dinine 

bağlı sıradan 

biri 

Babasının 

mezarında 

Kuran 

okurken 

uyuya 

kalması 

Mezarlık Cuma 

gecesi 

Nurani bir 

derviĢ 

Peri Hanım / 

Beyin Kızı 

Sanatçı 

kimlik 

kazandırma

k ve âĢık 

etmek 

yoluyla 

ödüllendirm

e 

Üç kadeh bade Peri Hanım, 

derviĢin iki 

parmağının 

arasından 

gösterilir. 

Benzer bir rüya 

görmez. 

Abbas, yanı 

baĢında 

çalınan sazın 

sesiyle uyanır 

ve sazı eline 

alarak 

çalmaya 

baĢlar. 

Abbas, hem saz 

âĢığı hem de 

Peri Hanım‘a 

âĢık olur. Peri 

Hanım‘ı 

bulabilmek için 

yolculuğa çıkar. 
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Hikâyenin 

Adı 
RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı 

Gören ve 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyanın 

Görüldüğü 

Yer 

Rüyanın 

Görülme 

Zamanı 

Rüyaya Giren 

KiĢi/KiĢiler 

 

Rüyada 

Gösterilen 

KiĢi ve 

Statüsü 

Rüyanın 

Amacı 

Rüyadaki 

Badenin 

Türü ve 

Miktarı 

Sevgilinin 

GösteriliĢi/ 

Benzer Bir 

Rüya Görüp 

Görmediği 

Rüyadan 

UyanıĢ 

Sonuç 

Salman Bey 

ile Dürretel 

Hanım 

Salman Bey / 

Beyin oğlu 

Güzel ahlaklı 

olmasından 

dolayı 

ödüllendirme 

Kendi evi Cuma 

Gecesi 

Nurani bir 

derviĢ 

Dürretel 

Hanım / 

PadiĢahın kızı 

Salman Bey‘e 

âĢıklık 

vererek 

ödüllendirme 

Üç kadeh 

Hakikat 

Badesi 

Aynadan 

gösterilir / 

Dürretel 

Hanım aynı 

rüyayı görür. 

Kendi 

kendine 

uyanır 

Salman Bey âĢık 

olur, kızı 

bulmak için 

yolculuğa çıkar. 

Bedri Sinan 

ile Mahperî 

Bedri Sinan / 

Ailesine bağlı 

sıradan biri 

Ġyi bir aileye 

sahip 

olabilmek 

için ettiği dua 

____ Gece vakti Ġhtiyar bir adam Mahperî / 

Bedri 

Sinan‘ın 

istediği gibi 

bir kızdır. 

Bedri 

Sinan‘ın 

duasına cevap 

vererek onu 

ödüllendirme 

Bir kadeh 

Bade 

Doğrudan. 

Benzer rüya 

görmez. 

Kendi 

kendine 

uyanır 

 Bedri Sinan 

ödüllendirilir ve 

istediği 

özelliklerde bir 

kadına âĢık olup 

ailesini kurmaya 

çalıĢır. 

ErciĢli Emrah 

ile Selvihan 

ErciĢli Emrah 

/ Babasının 

haksızlıkların

a uğrayan 

sıradan 

biridir. 

Babasına ait 

sazın tellerini 

kopardığı için 

tokat yiyen 

Emrah‘ın 

ettiği duada 

âĢıklık 

istemesi 

Emrah‘ın evi Gece Üç pir Selvihan / Bir 

beyin kızı 

ErciĢli 

Emrah‘ı saz 

âĢığı yaparak 

babasının 

haksızlıkların

ı 

sonlandırmak

, Selvihan‘a 

âĢık etmek 

Üç kadeh 

bade 

Kızın tasviri 

gösterilir. 

Selvihan 

benzer bir 

rüya görmez. 

Ağzı, burnu 

köpük içinde 

baygın yatar. 

Uyanır 

uyanmaz saz 

çalmaya 

baĢlar. 

Emrah saz âĢığı 

olarak babasını 

mahcup edecek 

fırsata sahip olur  

Murathan ile 

Nazanı Sultan 

Murathan / 

Bir hanın 

oğlu 

Murathan‘ın 

katıldığı saz 

meclisinden 

etkilenerek 

âĢık olmayı 

arzulaması 

Murathan‘ın 

evi 

Gece YaĢlı bir baba Nazlı Sultan / 

Halep‘te bir 

hanın kızı 

Murathan‘a 

âĢıklık 

kazandırmak 

ve Nazlı 

Sultan‘a âĢık 

etmek 

Üç kadeh 

bade 

Nazlı 

Sultan‘ın 

tasviri 

gösterilir. 

Kız, benzer 

bir rüya 

görmez. 

Uzun süren 

bir 

baygınlıktan 

sonra katıldığı 

saz 

meclisindeki 

bir âĢığın saz 

çalmaya 

baĢlaması 

Murathan 

sanatçı kimliğe 

sahip olur, 

statüsü aynı olan 

Nazlı Sultan‘a 

âĢık olur. 
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Hikâyenin 

Adı 
RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı 

Gören ve 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyanın 

Görüldüğü 

Yer 

Rüyanın 

Görülme 

Zamanı 

Rüyaya Giren 

KiĢi/KiĢiler 

 

Rüyada 

Gösterilen 

KiĢi ve 

Statüsü 

Rüyanın 

Amacı 

Rüyadaki 

Badenin 

Türü ve 

Miktarı 

Sevgilinin 

GösteriliĢi/ 

Benzer Bir 

Rüya Görüp 

Görmediği 

Rüyadan 

UyanıĢ 

Sonuç 

Timur Han ile 

Maya Sultan 

Turan Han / 

Bir hanın 

han olan 

oğlu 

____ Turan Han‘ın 

evi 

Gece Hızır Senem 

Sultan / 

Bir hanın 

kızı 

Turan Han‘a 

âĢıklık yeteneği 

kazandırmak ve 

onu Senem 

Sultan‘a âĢık 

etmek. 

Üç kadeh 

bade 

Senem 

Sultan‘ın 

tasviri 

doğrudan 

gösterilir. 

Senem Sultan 

benzer bir 

rüya görmez. 

Bir âĢığın saz 

çalmaya 

baĢlamasıyla 

uyanır. 

Turan Han hem 

sanatçı kimliğe 

sahip olmuĢ hem 

de aynı statüdeki 

Senem Sultan‘a 

âĢık olmuĢtur. 

Mete Han Hamit Han / 

Han 

____ Hamit Han‘ın 

evi 

____ Hızır Süreyya 

Hanım / 

Yemen‘de 

bir hanın 

kızı 

Hamit Han‘ı saz 

âĢığı yapmak ve 

Süreyya 

Hanım‘a âĢık 

etmek 

Üç kadeh 

bade 

Doğrudan / 

Süreyya 

benzer bir 

rüya görmez. 

Yanı baĢında 

çalınan bir 

sazla uyanır. 

Statüleri aynı 

olan iki genç 

âĢık olur, Hamit 

Han sanatçı 

olur. 

ÂĢık Halil Halil / 

sıradan biri 

Sultan‘ı 

kardeĢi 

zannetmesi 

Sultan‘la 

büyüdükleri 

ev 

Gece Aksakallı bir 

pir 

Sultan / 

Sıradan 

biri 

Gençlerin 

kardeĢ 

olmadıklarını 

gösterip 

birbirlerine âĢık 

etmek 

Bir kadeh 

Ģerbet 

Aksakallı pir 

Sultan‘ı 

yanında 

getirmiĢtir. 

Sultan benzer 

bir rüya 

görmez. 

Kendi 

kendine 

uyanır 

Rüya 

aracılığıyla 

kardeĢ 

olmadıklarını 

öğrenen gençler 

birbirine âĢık 

olur. 

Sefil Meçhulî 

ile Mihrihan 

Sultan 

Sefil 

Meçhulî / 

Fakir bir 

genç 

Meçhulî‘nin 

çok fakir 

olması, 

kardeĢini 

saldırıda 

kaybetmesi 

____ ____ Pir Mihrihan 

Sultan / 

Ġran 

ġahı‘nın 

kızı 

Statüleri farklı 

iki genci 

birbirine âĢık 

etmek 

Nar Sevgili 

gösterilmez 

kim olduğu 

söylenir / 

Mihrihan 

Sultan benzer 

bir rüya 

görmez. 

Kendi 

kendine 

uyanır 

Rüyada 

kısmetinin kim 

olduğunu 

öğrenen 

Meçhulî, 

Mihrihan‘ı bulur 

ve aralarındaki 

aĢk baĢlar. 

ġah Ġsmail ġah Ġsmail / 

ġah 

____ ____ ____ Kırklar Gülizar ġah Ġsmail ve 

Gülizar‘ı 

birbirine âĢık 

etmek. 

 aĢk Ģarabı Gülizar‘ın 

tasviri 

gösterilir / 

Gülizar 

benzer rüya 

görür. 

Kendi 

kendine 

uyanır 

Aynı statüde 

olan ġah Ġsmail 

ve Gülizar 

birbirine âĢık 

olur. 
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Tablo 19: Hikâyelerde Bade Ġçerek ÂĢık Olunan Rüyaların Kesitleri 

Hikâyenin 

Adı 
RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı 

Gören ve 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyanın 

Görüldüğü 

Yer 

Rüyanın 

Görülme 

Zamanı 

Rüyaya Giren 

KiĢi/KiĢiler 

 

Rüyada 

Gösterilen 

KiĢi ve 

Statüsü 

Rüyanın 

Amacı 

Rüyadaki 

Badenin 

Türü ve 

Miktarı 

Sevgilinin 

GösteriliĢi/ 

Benzer Bir 

Rüya Görüp 

Görmediği 

Rüyadan 

UyanıĢ 

Sonuç 

Ahmet ile 

Hidayet 

Ahmet / 

Sıradan biri 

____ ____ ____ Pir Hidayet Ahmet ile 

Hidayet‘i 

birbirine âĢık 

etmek 

____ Ġki parmağın 

arasından, 

benzer bir 

rüya görür. 

Kendi 

kendine 

uyanır 

Ahmet, 

Hidayet‘e âĢık 

olur ve onu 

bulmaya gider 

Saraç Ġbrahim 

ile PeriĢan 

Sultan 

Hamza Han 

/ Han 

____ ____ ____ YaĢlı bir adam Hallı 

Dilber / 

Sıradan 

biri 

Statüleri farklı 

iki kiĢiyi âĢık 

etmek 

____ Ġki parmağın 

arasından, 

Benzer bir 

rüya görür. 

Uzun bir süre 

baygın yatar 

Farklı 

statülerdeki 

kiĢiler âĢık olur. 

HurĢit ile 

Mahmihri 

HurĢid / 

Kimseyi 

beğenmeyen 

sıradan bir 

genç 

Kendi 

güzelliğine çok 

güvenmesi ve 

hiçbir kızı 

beğenmemesi 

Murat Tepesi  Kırklar Mahmihri HurĢid‘i âĢık 

etmek 

Âb-ı 

Hayat 

Mahmihri‘nin 

tasviri 

gösterilir. Kız 

benzer bir 

rüya görmez. 

Kendi 

kendine 

uyanır ve 

hasta düĢer. 

HurĢid,  gerçek 

hayatta kimseyi 

beğenmese de 

içtiği badeden 

sonra 

Mahmihri‘ye 

âĢık olur ve onu 

aramaya çıkar.  

Kerem ile 

Aslı 

Kerem / 

Müslüman 

bir Ģahın 

oğlu 

Kerem ile 

Aslı‘nın farklı 

dinlerden 

olmaları ve 

Kerem‘in 

Aslı‘yı görüp 

aĢk hastalığına 

yakalanması 

Kerem‘in 

Aslı‘yı 

gördüğü 

bahçe 

Gündüz  Kırklar Aslı / 

KeĢiĢin 

kızı 

Farklı 

dinlerdeki 

gençleri 

birbirine âĢık 

etmek 

AĢk 

dolusu 

Rüyayı 

görmeden 

önce Aslı‘yı 

görmüĢtür. 

Aslı benzer 

rüya görmez. 

Aslı Kerem‘in 

duasıyla âĢık 

olur 

Kendi 

kendine 

uyanır 

Farklı dinlere 

mensup gençler 

birbirine âĢık 

olur.  

Asumnn ile 

Zeycan 

Asuman / 

Sıradan biri 

Asuman‘ın 

―ÂĢıklık 

isterim.‖ 

ġeklindeki 

duası 

  Kırk pir  Asuman‘a 

sanatçı kimlik 

kazandırmak. 

AĢk Ģarabı  Uyanır 

uyanmaz saz 

çalmaya 

baĢlar. 

Asuman saz 

âĢığı olur,  

Zeycan‘a 

kavuĢmasındaki 

engeller ortadan 

kalkar. 
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Bade içerek âĢık olma motifi yirmi beĢ hikâyede incelenmiĢtir. Yukarıdaki 

tablodan hareketle aĢağıda grafikler halinde verilmiĢ bilgilere ulaĢılmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Grafik 55: Türk Halk Hikâyelerinde AĢk Rüyalarını Görenlerin Cinsiyetleri 

 

Yirmi beĢ hikâyenin yirmi üçünde (%92) rüyayı erkek kahramanlar; ikisinde 

(% 8) kız kahramanlar görür. Bağdat Hanım hikâyesi ve Latif ġah hikâyesi kadın 

kahramanların rüyada bade içmelerine örnektir. AĢk hikâyelerinde bade içildikten 

sonra kahramanlar sevgiliyi bulabilmek için seyahate çıkarak bazı zorlukların 

üstesinden gelirler. Hikâyelerin % 98‘inde rüyayı erkek kahramanların görmesinin 

nedeni;  erkeklerin bu Ģartları yerine getirmeye daha elveriĢli olmaları ve halk 

hikâyelerinin daha çok kahvelerde erkekler tarafından erkeklere anlatılmasıdır. 

AĢağıdaki grafikte rüyayı görenlerin statüleri oranlarıyla verilmiĢtir. 

 

 

23; 92% 

2; 8% 

Erkek

Kız
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      Grafik 56: Türk Halk Hikâyelerinde AĢk Rüyalarını Görenlerin Statüleri 

 

 Hikâyelerde rüyayı görenler statülerine göre incelendiğinde; rüyayı en çok 

sıradan olarak kabul edilebilecek kiĢiler görür. Sekiz (% 32) hikâyede rüyayı sıradan 

kiĢiler görür. Sekiz kahramanın sıradan olmanın yanında dinine bağlı, ailesine bağlı, 

kimseyi beğenmeyen, babasının haksızlıklarına uğrayan gibi ayırt edici özellikleri 

vardır. Üçer (%12)  hikâyede kahramanlar bir Ģahın, hanın veya beyin çocuklarıdır. 

Kahraman üç (%12)  hikâyede han; iki (%8) hikâyede Ģah; üç (%12) hikâyede fakir; 

birer (%4) hikâyede ise hoca ve çobandır. 

Sosyolojik açıdan bakıldığında rüyayı gören kahramanların on ikisi (% 48) 

üst tabakadan; on üçü (%52) ise alt tabakadandır. Birbirine çok yakın olan bu 

sonuçlara göre rüyada bade içen kahramanlar toplumun her tabakasından olabilir. 

Burada dikkat edilmesi gereken bir özellik rüyaların hangi statüdeki kiĢileri birbirine 

âĢık ettiğidir. AĢağıdaki tablo bunun oranlarını vermektedir. 

 

 

2; 8% 

3; 12% 

3; 12% 

1; 4% 3; 12% 

1; 4% 1; 4% 

3; 12% 

8; 32% 

ġah

Han

ġahın oğlu/ kızı

Hanın oğlu/kızı

Beyin oğlu /kızı

Hoca

Çoban

Fakir

Sıradan biri
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                            Grafik 57: Rüyaların Hangi Statüdeki KiĢileri Birbirine ÂĢık Ettiği 

 

Ġncelenen yirmi beĢ hikâyenin onunda (%42) rüyada bade içen kiĢi kendisiyle 

aynı statüdeki birine âĢık edilir. Hikâye kahramanı on üç (%54) hikâyede kendi 

statüsünden farklı birine âĢık edilir. Bu on üç rüyayı erkek kahramanlar görür. On üç 

hikâyenin on birinde kahramanlar kendi statülerinden daha üstteki birine âĢık 

edilirken, iki hikâyede kendi statüsünden daha alttaki birine âĢık edilir. Kerem ile 

Aslı hikâyesinde, âĢıklar farklı dinlere mensupturlar. Hikâyelerde alt tabakadaki 

sıradan veya fakir kiĢilerin rüya aracılığıyla üst tabakadaki kiĢilere âĢık edildiği 

görülür. Normal Ģartlarda kavuĢmanın zor olduğu bu tür aĢklar,  rüyada bade içiren 

din ulularının yardım etmesiyle kolay hâle gelir. Sevgiliye kavuĢmadaki zorlu 

mücadele rüyaların kahramanlara yol göstermeleriyle kolaylaĢır ve farklı statüdeki 

âĢıklar birbirlerine kavuĢurlar. 

 Halk hikâyelerinde statüleri birbirinden farklı olan kiĢilerin kavuĢmaları 

hedeflenir. Bu düĢünce farklı olana ve ötekine karıĢmayı hedeflemektedir. Toplumsal 

tabakaları oluĢturan bütün sınırların yok sayılıp temelde sadece insan olmanın yeterli 

olduğu düĢüncesi hikâyeler aracılığıyla belirtilir. Bu düĢünce Ġslamiyet‘in temel 

felsefesini de yansıtır. Ġslamiyet‘te hiç kimsenin kimseye üstün olmadığı ve asıl 

üstünlüğün sadece takvayla ölçülebileceği vurgulanır. Ġslamiyet‘in temel 

dinamiklerinde olan bu düĢünce hikâyelere de yansır. Farklı sosyal tabakadan veya 

farklı dinlerden olan kahramanlar birbirlerine âĢık edilir. Rüyaların bu kutsal görevde 

iĢlevi kahramanları birbirine âĢık etmektir. Rüyaların bu iĢlevleri yerine getirirken 

10; 42% 

13; 54% 

1; 4% 

Aynı statüdeki

birine aĢık olma

Farklı statüdeki

birine aĢık olma

Faklı dinden birine

aĢık olma
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ihtiyaç hissedecekleri olağanüstülükler, din ulularının rüyaların asıl 

kahramanlarından olmalarıyla karĢılanır. Kendisinden farklı statüde olan birine 

karıĢan âĢık, tanrı tarafından kutsanır. Bu özellik âĢığın Hak âĢığı olmasından 

kaynaklanır (Önal 2009: 67) 

 Halk hikâyelerinde rüyada bade içme motifinin amacı iki kiĢiyi birbirine âĢık 

etmektir. Hikâyelerde bu rüyanın görülebilmesi için bir hazırlık aĢamasına ihtiyaç 

vardır. Asıl amaç; gençleri birbirine âĢık etmek olsa da,  her hikâyedeki hazırlık 

durumundan sonra rüyanın görülmesi Ģarttır. Rüyalara hazırlık durumları Ģu 

Ģekildedir; 

 

 

     Grafik 58: Türk Halk Hikâyelerinde AĢk Rüyalarının Hazırlık AĢamaları 

 

Ġncelenen yirmi beĢ hikâyenin sekizinde (%32) rüyanın bir hazırlık aĢaması 

yoktur. Bu hikâyelerde görülen rüya, hikâyedeki olayın ve aĢkın baĢlaması için 

hareket noktasıdır. Hikâyelerin altısında (%24) rüya, âĢığın saz Ģairi olabilmek için 

ettiği duadan sonra görülür. ÂĢıklar bu duaları yaĢadıkları sıkıntıları bitirebilmek, 

kendileriyle dalga geçenlere hesap sorabilmek, babalarını mahcup edebilmek, iyi bir 

aileye sahip olabilmek için ederler. Üç (%12) hikâyede, kahramanların âĢık 

olacakları diğer kahramanları, önce gerçek hayatta görmeleri rüyaların hazırlık 

aĢamasıdır. Ġki (%8) hikâyede hazırlık aĢaması âĢığın üzüntü içinde olmasıdır. ÂĢık 

8; 32% 

6; 24% 

3; 12% 

2; 8% 

2; 8% 

2; 8% 

1; 4% 
1; 4% 

Hazırlık aĢaması yok

AĢığın duası

AĢık Olunanı Önceden

Görme

AĢığın üzüntü içinde olması

AĢığı ödüllendirme

Kuran okurken uyuyakalması

Kızı kardeĢi sanması

Kimseyi beğenmeme
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Garip hikâyesinde Garip‘in babasının servetini bitirmesi ve Mahmut ile Nigâr 

hikâyesinde Mahmut‘un babasını kaybetmesi sözü edilen üzüntüyü yaratan 

durumlardır. Ġki (%8) hikâyede (Ġrfânî ile Türkmen Kızı, Salman Bey ile Dürretel 

Hanım) kahramanların güzel ahlaklı oldukları için ödüllendirilmeleri, iki (%8) 

hikâyede Kuran okuyan âĢıkların uyuyakalmaları, ÂĢık Halil‘in beraber büyüdüğü 

Sultan‘ı kardeĢi zannetmesi, HurĢid‘in hiçbir kızı beğenmemesi rüyaların hazırlık 

aĢamalarıdır. 

Yukarıdaki grafikten hareketle hikâyede sosyal konumları dolayısıyla bazı 

kiĢilerin koruma altına alındıkları ve çeĢitli hazırlık aĢamalarından sonra rüyalarına 

girilerek kendilerine hem âĢıklığın hem de bir üst statü olan saz âĢıklığının verildiği 

söylenebilir. Rüyalar bu kahramanların dualarına cevap verilmesini, üzüntülerinin 

giderilmesini, ödüllendirilmelerini, âĢık olmalarını ve en önemlisi sanatçı kimliğe 

sahip olmalarını sağlar.  

 ÂĢıkların rüyayı gördükleri mekânların bazıları halk için kutsal olarak kabul 

edilen mekânlardır. AĢağıdaki grafikte rüyaların görüldüğü mekânlar bir arada 

verilmektedir. 

 

 

                            Grafik 59: Türk Halk Hikâyelerinde AĢk Rüyalarının Görüldüğü Mekânlar 

 

Ġncelenen yirmi beĢ hikâyenin yedisinde (%28) mekân belirtilmemiĢtir. Bu 

hikâyelerin olay örgüsüne bakıldığında mekânın âĢığın evi olma olasılığı yüksektir. 

On bir (%44) hikâyede âĢık rüyayı evinde uyurken görmektedir. Üç (%12) hikâyede 
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rüya bir mezarlıkta görülür. Mezarlıkta görülen rüyaların birinin hazırlık aĢamasında 

edilen dua vardır. Ġki (%8) hikâyede rüyalar yeĢil bir yamaçta ve bahçede görülür. 

HurĢit, âĢıklık rüyasını Murat Tepesi adlı yerde görür. Mahmut ile Nigâr hikâyesinde 

Mahmut, rüyayı babasının öldüğü odadan hiç çıkmadığı için o odada görür. 

Mekânlara topluca bakıldığında altı (%24) hikâyenin mekânı dıĢ mekân olarak, on 

iki (%48) hikâyenin ise iç mekân olarak kabul edilebilir. Mekânları belli olmayan 

rüyaların evde görüldüğü savı kabul edilirse on dokuz hikâyede (%76) rüyanın 

mekânı iç mekândır. 

Mekân grafiğine bakıldığında en dikkat çekici mekânlar mezarlıklar, Murat 

Tepesi ve âĢığın babasının öldüğü odadır. Halkın mezarlıkları kutsal olarak kabul 

etmesi burada görülen rüyaların inandırıcılığını artırır. Mezar, hem bir Ġlahi iĢaret 

hem de öteki dünyanın simgesidir. Mezarlıklarda edilen duaların kabul edileceği 

inanıĢından hareketle Kurbani ile Perizat Hanım hikâyesinde Kurbani mezarlık 

yanındaki pınardan abdest alıp namaz kılmakta ve dua etmektedir. Mezar baĢında ölü 

için Kuran okuma davranıĢı da Tufarganlı Abbas‘ın babasının mezarında Kuran 

okumasında görülür. Bu davranıĢtan sonra Abbas, âĢık olacağı rüyayı görür. HurĢid, 

rüyayı dileklerin kabul olduğu varsayılan Murat Tepesi‘nde görür.  

Rüyada bade içerek âĢık olma motifinin iĢlevi, kahramanı saz Ģairi yapmak ve 

onu birine âĢık etmektir. ÂĢık uyandığında saz çalmak ve Ģiir söylemek gibi 

özelliklere sahip olur. Rüyanın bu iĢlevi yerine getirebilmesi için rüyaya giren 

kiĢilerin ―Allah‘ın Ġzni‖ ile bazı olağanüstülükler kazandırabilmeleri gerekir. 

Hikâyelerde rüyaya girerek âĢığı sanatçı konuma getiren kiĢiler aĢağıdaki grafikte bir 

arada verilmiĢtir. 
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                            Grafik 60: Türk Halk Hikâyelerinde AĢk Rüyalarındaki Kutsal Karakterler 

 

Yirmi beĢ hikâyede rüyada âĢığa badeyi sunanlar incelendiğinde sekiz (%8) 

hikâyede rüyaya derviĢin girdiği görülür. Daha sonra yedi (%28) hikâyede rüyaya pir 

girmektedir. Rüyaya giren derviĢ ve pirlerin sayısı bir ile üç arasında değiĢmektedir. 

Üçer (%12) hikâyede rüyaya Hızır, Kırklar ve ihtiyar bir adam girmektedir. ÂĢık 

Garip hikâyesinde rüyaya girip âĢığa badeyi sunan Hz. Ali‘dir.  

Halk hikâyelerinde bade içerek âĢık olanlar halkın gözünde ―Hak ÂĢığı‖ 

olarak kabul edilirler. Kendilerine sunulan bade, ―Ġlahi AĢk‖ yolundaki eğitimin ilk 

basamağı olarak kabul edilir. Gönüllerinin önce Allah aĢkıyla dolu olduğuna inanılır 

ve onlara sonsuz bir hürmet gösterilir. Badeyi gerçek hayatta ve rüyada din uluları 

sunmaktadır. Badeyi din ulularının sunması dinî eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. 

Yukarıda verilen grafikte rüyada bade sunanlar bir arada verildi. Rüyada badeyi bu 

din ulularının sunması rüyanın inandırıcılığını artırır ve âĢığın statüsünü halkın 

gözünde yükseltir.  

 Din ulularının, eğitimin ilk aĢaması ve aĢkın baĢlangıcı olarak sundukları 

bade hikâyelerde farklı Ģekillerde adlandırılır. AĢağıdaki grafikte din uluların âĢıklara 

sundukları badeyi nasıl adlandırdıkları bir arada verilmiĢtir. 
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                             Grafik 61: Türk Halk Hikâyelerinde Rüyada Sunulan Badenin Türü 

 

Yirmi beĢ hikâyenin ikisinde âĢığa bade sunulmadan rüyasına girilerek âĢık 

edilir. Geri kalan yirmi üç hikâyenin on birinde (%48) din uluları âĢığa içirdiklerini 

bade olarak adlandırırlar. Badeden sonra en çok ―kudret cemi‖ tabiri kullanılır 

(%13). ĠkiĢer (%9) hikâyede ―AĢk Ģarabı‖ ve ―AĢk dolusu‖ adları verilir. Birer (%4) 

hikâyede ―Ab-ı hayat‖, ―Su‖, ―Hakikat badesi‖ ve ―ġerbet‖ adlandırmaları yapılır. 

Bir hikâyede âĢığa bir sıvı çeĢidi olarak kabul edilebilecek bade yerine bir meyve 

olan ―Nar‖ sunulur. Hikâyelerin tümünde bade rüyanın en önemli motifidir. 

 Hikâyelerde âĢığa sunulan ―bade‖ sanatçı kimliğe sahip olmanın ilk Ģartıdır. 

Motifin olağanüstülük merkezinde ―bade‖ vardır. ÂĢığa rüyada sunulan bade, 

rüyanın sanatçı kimliğe sahip olmak ve âĢık olmak iĢlevlerini yerine getirebilmesi 

için sunulan ve olağanüstülüğü mantığa uygun hâle getiren maddi bir unsurdur. 

 Halk hikâyelerinde âĢıkların gördükleri rüyaların bir amacı veya tezi vardır. 

Bütün rüyaların merkezinde aĢk ve sanatçı kimliğe sahip olmak vardır. Bazı 

hikâyelerde iki özellik birden kazandırılırken bazılarında bu iki özellik bir arada yer 

almaz. Bazı hikâyelerde hikâye kahramanı âĢık edilirken bunun yanında âĢığın bir 

sıkıntısının giderilmesi veya âĢığın ödüllendirilmesi amaçlanır. AĢağıdaki grafikte 

yirmi beĢ hikâyedeki rüyanın amacı, tezi bir arada verilmiĢtir. 
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                            Grafik 62: Türk Halk Hikâyelerinde AĢk Rüyalarının Amacı 

 

Yirmi beĢ hikâyenin on birinde (%44) rüyanın tek amacı gençleri birbirine 

âĢık etmektir. Sekiz (%32) hikâyede saz Ģairi yapmak ve âĢık etmek rüyanın amacı 

veya tezidir. Dört (%16) hikâyedeki rüyanın amacı âĢığı ödüllendirmek için âĢık 

etmektir. Bir (%4) hikâyede âĢığın sıkıntısı âĢık edilerek giderilmeye çalıĢılır. 

Âsumân ile Zeycân hikâyesinde rüyanın amacı Âsumân‘a sanatçı kimlik 

kazandırmaktır. Zeycân ile aralarındaki aĢk önceden baĢlamıĢtır. Sanatçı kimlik 

kazandırılmasının nedeni geçimini sağlayıp kızı ailesinden tekrar istemektir. 

Hikâyelerin tümünde rüyanın tezi sonuç kısmında gerçekleĢmiĢ olur. Rüyanın 

iĢlevi olarak da kabul edilebilecek bu tezlerin gerçekleĢtiğinin iĢareti rüyadan uyanır 

uyanmaz görülür. Grafikteki ―Saz Ģairi yapmak ve âĢık etmek‖ ve ―Sadece Saz ġairi 

Yapmak‖ amacı olan hikâyelerde, âĢık uyanır uyanmaz bundan sonra icra edeceği 

sanatın maddi unsurlarından olan sazı çalmaya baĢlar. Bu durum rüyanın amacına 

ulaĢtığını gösterir. Grafikteki aĢk ile ilgili hikâyelerin çoğunda ise âĢık uyanır 

uyanmaz kendisine gösterilen kızı bulmak için seyahate çıkar. 

 Hikâyelerdeki rüya motifinin en önemli unsurlarından biri sevgilinin nasıl 

gösterildiğidir. Sevgilinin daha önce tanınıp tanınmadığı da önemli bir ayrıntıdır. 

Ġncelenen hikâyelerde rüyada görülen sevgilinin daha önce tanınan biri olup 

olmadığıyla ilgili grafik Ģu Ģekildedir; 

 

11; 44% 

8; 32% 

4; 16% 

1; 4% 
1; 4% 

Sadece AĢık Etmek

Saz ġairi Yapmak

ve AĢık etmek

Ödüllendirmek ve

AĢık Etmek

Sıkıntıyı gidermek

ve AĢık Etmek

Sadece Saz ġairi

Yapmak



439 

 

  

 

             Grafik 63: Hikâyelerde Rüyada Görülen Sevgilinin Tanınan Biri Olup Olmadığı 

 

 Dört (%16) hikâyede rüyada gösterilen sevgili daha önce tanınan biridir. 

Süleyman ile Gülistan hikâyesinde Süleyman‘ın âĢık olacağı kiĢi ağasının kızıdır. 

Kerem ile Aslı hikâyesinde Kerem daha önce Aslı‘yı görüp âĢık olmuĢtur. ÂĢık 

Halil‘e rüyasında gösterilen kardeĢi zannettiği Sultan‘dır. Âsuman, Zeycân‘ı 

istetmiĢtir. Yirmi bir (%84) hikâyede sevgili ilk defa din ulularının göstermesiyle 

rüyada görülmüĢtür. Din ulularının âĢık olunanı daha önce tanınmayan kiĢilerden 

seçmesi, belirtildiği gibi ötekine karıĢmayı hedeflemektedir. Yirmi bir hikâyede 

yabancı birine âĢık olma vardır. Yirmi bir hikâyenin on üçünde (%65) âĢık olunan 

hem tanınmayan hem de farklı sosyal tabakadan biridir. Bu durum insanlar arasında 

üstünlüğün olmadığı düĢüncesinin hikâyelere yansımasıdır. Rüyalar, bu düĢüncenin 

gerçekleĢmesinde aracılık ederler.  Sevgili, rüyada din uluları tarafından çeĢitli 

Ģekillerde gösterilir. Sadece Âsumân ile Zeycân hikâyesinde sevgili gösterilmez. Bu 

hikâyede rüyanın amacı sadece sanatçı kimlik kazandırmaktır. Geri kalan yirmi dört 

hikâyede sevgilinin din uluları tarafından âĢığa gösteriliĢi aĢağıdaki grafikte bir arada 

verilmiĢtir. 

 

21; 84% 

4; 16% 

Sevgili Ġlk Olarak

Rüyada görülür

Sevgili Daha Önce

Tanınan Biridir



440 

 

  

 

                            Grafik 64: Türk Halk Hikâyelerinde Sevgilinin Rüyada GösteriliĢ ġekli        

              

  Yirmi dört hikâyenin dokuzunda (%37) sevgilinin tasviri rüyanın görüldüğü 

mekânda âĢığa gösterilirken, sekiz (%33) hikâyede sevgili yaĢadığı yerde din 

ulusunun iki parmağının arasından gösterilir. Üç (%13) hikâyede din ulusu sevgiliyi 

yanında getirmiĢtir. Bu hikâyelerde sevgili daha önce tanınan biridir. Üç (%13) 

hikâyede sevgili aynadan gösterilir. Sefil Meçhulî ile Mihriban Sultan hikâyesinde 

sevgilinin sadece adı söylenir.  

 Bütün hikâyelerde sevgilinin adı, kimin kızı olduğu ve nerede olduğu âĢığa 

söylenir. ÂĢık uyanır uyanmaz kızı bulabilmek için seyahate çıkar. Bu seyahatte âĢığı 

çok zorlu maceralar beklemektedir. BaĢı sıkıĢtığında kendisine rüyada bade içiren 

din uluları ya rüyada ya da gerçek hayatta yardım ederler. 

 ÂĢığın sevgiliyi bulmak için çıktığı yolculuk esnasında kızın onu bekleyip 

beklemediği önemli bir ayrıntıdır. Hikâyelerin bazılarında sevgili, âĢığın kendisini 

bulmak için yolculuğa çıktığından haberdardır çünkü âĢığa rüyada bade içirildiğinde 

sevgiliye de benzer rüya gösterilir ve ona da bade içirilir. AĢağıdaki grafik kaç 

hikâyede sevgilinin aynı anda benzer bir rüya gördüğünü gösterir. 
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              Grafik 65: Türk Halk Hikâyelerinde Sevgilinin Aynı Rüyayı Görüp Görmediği 

 

Yirmi beĢ hikâyenin on ikisinde (%48) sevgili benzer bir rüya görürken, on 

üçünde (%52) sevgili benzer bir rüya görmez. Sevgilinin benzer rüyayı gördüğü 

hikâyelerde, erkek kahramanın seyahati sırasında karĢılaĢılacak zorluklarda kız 

kahraman da kavuĢma için sevgiliye yardım eder. 

 Ġki sevgilinin de bade içmesi halkın gözünde birbirlerinin kısmeti oldukları 

inancını artırır ve birleĢmeleri için yardım edilir. Ġleriki bölümlerde görüleceği gibi 

bu birleĢmeye engel olanlar ise cezalandırılır.  

 ÂĢığın rüyadan nasıl uyandığı, rüyada sahip olduğu özelliklerle ilgilidir. 

AĢağıdaki grafikte hikâyelerde âĢığın rüyadan nasıl uyandığı verilmiĢtir. 

 

                            Grafik 66: Türk Halk Hikâyelerinde ÂĢığın Rüyadan UyanıĢı 
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Yirmi beĢ hikâyenin on birinde (%44) âĢık rüyadan hemen sonra; dördünde 

(%16) ise bir müddet baygın yattıktan sonra kendi kendine uyanır. Dokuz (%36) 

hikâyede âĢık bir süre baygın yatar ama uyandırılamaz. Saz meclisinden âĢıklar, 

güngörmüĢ yaĢlılar baygın yatanların âĢıklık hastalığına yakalandığını anlarlar ve 

yanlarındaki sazı çalmaya baĢlarlar. ÂĢık, yanı baĢında çalınan sazın sesini duyar 

duymaz uyanır. Bu hikâyelerde âĢık sazın sesiyle uyanır uyanmaz ya Ģiir söylemeye 

ya da saz çalmaya baĢlar. Bu dokuz hikâyede âĢıklar aynı zamanda rüyada saz Ģairi 

olanlardır. ÂĢık Garip hikâyesinde, Garip rüyadan sonra, rüyasında kendisine 

badenin içirildiği tası koynunda bularak uyanır.  

Rüyadan uyanıĢtan sonra seyahat baĢlar. Erkeklerin rüya gördüğü hikâyelerde 

sevgilinin bulunması için aile büyüklerinden izin istenerek yolculuğa çıkılır. Uzun 

süren zorlu bir yolculuktan sonra sevgiliye ulaĢılır ve rüyada iĢaret edilen aĢk 

yaĢanmaya baĢlar. 

  

 1.2. Rüyada Sevgiliyi Görerek ÂĢık Olma 

 Rüyada âĢık olma motifinin diğer bir türü rüyada sevgiliyi görerek âĢık 

olmadır. Bu motifte sevgililer rüyada birbirlerini görerek âĢık olurlar. Rüyada 

görülen sevgili daha önce bilinen biri olabileceği gibi ilk kez rüyada görülen biri de 

olabilir. Rüyada görülen sevgiliyle karĢılıklı konuĢulur. Sevgili, kendisinin nerede 

olduğunu söyleyerek kahramanın macerasını baĢlatmıĢ olur. Rüya bu tür hikâyelerde 

olayın baĢlamasını sağlayarak hikâyenin ―geliĢme‖ bölümünü oluĢturur.    

 

 1.2.1. Senuber Hikâyesi 

 Senuber hikâyesi, Uygur Türkleri arasında anlatılan bir hikâyedir. Hikâye, 

Alimcan Ġnayet‘in Uygur Halk Hikâyeleri Üzerinde İncelemeler adlı doktora 

tezinden aktarılmıĢtır.  

 Senuber, Çin‘deki HurĢit adlı padiĢahın oğludur. Kırk yardımcısıyla bir 

Ģölendeyken bir bağın ortasında uyuyakalmıĢ. Rüyasında Gülperizat‘ı görerek âĢık 

olmuĢ. Gülperizat, üç yüz yıllık mesafedeymiĢ. Senuber rüyadan sonra baygın 

yatıyormuĢ. Babası birçok kiĢiye danıĢmıĢ ve iyileĢmesinin tek çaresinin Senuber 

olduğunu anlamıĢ. Senuber, babasının görevlendirdiği beĢ yüz yiğitle gemiye binmiĢ. 
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Gemi bir fırtınada batmıĢ. Fırtınadan sadece Senuber ve Ziver adlı bir yiğit 

kurtulmuĢ. Bir zaman sonra Ziver de ölünce, Senuber yolculuğuna yalnız devam 

etmiĢ. Yolda uğradığı bir bağda yaĢayan cadı, Senuber‘i geyiğe çevirmiĢ. Bir zaman 

sonra uğradığı baĢka bir bağdaki Mihri Engiz adındaki cadı, Senuber‘i tekrar insana 

dönüĢtürmüĢ.  Yolda birçok engelle karĢılaĢan Senuber, baĢta Hızır olmak üzere din 

ulularının ve Anka kuĢunun yardımlarıyla kurtulur. Sonunda Gülperizat‘ı bulur. 

Hikâyenin sonunda Senuber, Gülperizat ve Mihri Engizle evlenir (Ġnayet 1995: 206-

252). 

 i) Rüya Öncesi   

 Senuber hikâyesinde rüyanın bir hazırlık aĢaması yoktur. Rüya, hikâyenin 

baĢlangıç noktasını oluĢturur. Rüyayı bir Ģölen esnasında arkadaĢlarında ayrıldığında 

görür. 

 ii) Rüya 

 Senuber, rüyasında gördüğü sevgiliyle karĢılıklı konuĢarak ona nasıl 

ulaĢacağını öğrenir. 

 

―Şah Ferruh‘un kızı Gülperizat‘ı görür. Senuber ona âşık olur. Senuber kıza; ―Ey rana, 

hangi, bağın gülüsünüz? Hangi çemenin bülbülüsünüz? Kimin azizisiniz?‖ diye sorar. 

Kız önce cevap vermese de Senuber ayılıp bayıldıktan sonra kız kendini tanıtır ve 

―Benim sabit mekânım yok. Nerede hoş havalı bağlar varsa oradayım.‖der. Senuber 

bunları duyunca bir ah çeker. Bu ah oku Gülperizat‘ın gönül sandığına isabet etmiş. 

Gülperizat, Senuber‘e gül tutup; ―Bu gülü koklar, beni ararsan üç yüz yılda 

bulursun.‖diye gözden kaybolur.‖ (Ġnayet 1995: 207–208) 

 

 iii) Rüya Sonrası  

 Hikâyede rüyasında gördüğü kıza tutulup aĢk hastalığına yakalanan Senuber 

rüyada ayılıp bayılmaya baĢlar. Çektiği ―ah‖lar yüzünden Gülperizat da, Senuber‘e 

âĢık olur. Senuber, Gülperizat‘ı nasıl bulacağını yine rüyada öğrenir. Uzun bir 

yolculuktan sonra iki sevgili kavuĢur. 
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i) Rüya Öncesi 

Hikâyenin 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ 

Rüyayı Gören ve 

Statüsü 

Rüyaya Hazırlık Rüyanın 

Görüldüğü Yer 

Rüyanın Görülme 

Zamanı 

Senuber Senuber / Han ____ Bağ ____ 

ii) Rüya 

RÜYA 

Rüyada Görülen  Sevgilinin Benzer Bir Rüya Görüp 

Görmediği 

Rüyanın Amacı 

Gülperizat Gülperizat aynı rüyayı görür Senuber ile Gülperizat‘ı birbirine 

âĢık etmek 

iii) Rüya Sonrası 

RÜYA SONRASI 

Rüyadan UyanıĢ Sonuç 

Uzun süre baygın yatar Senuber ve Gülperizat birbirlerine âĢık olurlar. 

Senuber, kızı bulmaya gider. 

 

 1.2.2. Migumi ile Perizad Hikâyesi 

 Migumi ile Perizad hikâyesi Saim Sakaoğlu, Ali Berat Alptekin ve diğerleri 

tarafından Behçet Mahir‘den derlenerek, Meddah Behçet Mahir‘in Bütün Hikâyeleri 

adlı eserde aktarılır. Hikâyede Migumi ve Perizad rüyada birbirlerini görerek âĢık 

olurlar. Rüyadan sonra Migumi‘nin kızı bulma mücadeleleri baĢlar (Sakaoğlu, 

Alptekin, vd. 1997: 31). 

 

 1.2.3. Han Mahmut Hikâyesi 

 Han Mahmut hikâyesinin iki varyantında bu motife rastlanır. Birinci varyant 

Ġsmail Görkem tarafından ÂĢık Mustafa Köse‘den derlenir. Hikâye, Görkem‘in Halk 

Hikâyeleri Araştırmaları-Çukurovalı Ȃ şık Mustafa Köse ve Hikâye Repertuarı adlı 

eserinde yer alır. Hikâyede Han Mahmut‘un gördüğü rüya ile âĢık olması ve kızı 

bulmak için çıktığı yolculukta yaĢadıkları anlatılır. 

 Varyantta Han Mahmut‘un rüyasında görüp âĢık olduğu kiĢi Mısır‘daki 

Gülendam‘dır. Han Mahmut, Gülendam‘ı rüyasında her gece görüp âĢık olur. 

Mahmut, arkadaĢı Kamber ile birlikte kızı bulabilmek için Mısır‘a gitmeye karar 

verir (Görkem 2000: 197).  

 Ġkinci varyant Refiye OkuĢluk ġenesen‘in Adana Halk Hikâyeleri ve Halk 

Hikâyeciliği adlı eserinde yer alır. Bu varyantta Han Mahmut, rüyasında 
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Zindoğar‘daki Diyar Han‘ı görür. Diyar Han da aynı zamanda Han Mahmut‘u 

rüyasında görür. Memleketleri birbirlerine çok uzak olsa da üç beĢ defa rüyalarında 

birbirleriyle görüĢüp âĢık olurlar (ġenesen 2009: 406). 

 

i) Rüya Öncesi 

Hikâyenin 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ 

Rüyayı Gören ve 

Statüsü 

Rüyaya Hazırlık Rüyanın 

Görüldüğü Yer 

Rüyanın Görülme 

Zamanı 

Han Mahmut Han Mahmut ____ ___ ____ 

ii) Rüya 

RÜYA 

Rüyada Görülen  Sevgilinin Benzer Bir Rüya Görüp 

Görmediği 

Rüyanın Amacı 

Gülendam / Diyar 

Han 

Gülendam benzer bir rüya görmez / 

Diyar Han benzer bir rüya görür 

Kahramanları birbirine âĢık etmek 

iii) Rüya Sonrası 

RÜYA SONRASI 

Rüyadan UyanıĢ Sonuç 

____ Ġki varyantta da kahramanlar birbirine âĢık olur ve 

Han Mahmut, kızı bulmaya gider. 

 

 1.2.4. ÂĢık Sümmâni ile Gülperi (Perizat) Hikâyesi 

 Hikâye F. Türkmen ve M. TaĢlıova ve diğerleri tarafından ÂĢık ġeref 

TaĢlıova‘dan derlenmiĢtir. Hikâye, Ȃ şık Şeref Taşlıova‘dan Derlenen Halk 

Hikâyeleri adlı eserde yer alır.  

 Âşık Sümmâni ile Gülperi (Perizat) hikâyesinde Sümmâni, Perizat‘ı rüyasında 

görüp âĢık olur. Gülperi de Sümmâni‘yi rüyasında görüp aynı Ģekilde âĢık olur. 

Sümmâni Erzurum Narman‘da, Gülperi ise Afganistan‘ın BedahĢan Ģehrindedir. 

Bunlar birbirlerini sadece rüyada görürler. Hiç karĢılaĢmadıkları rivayet edilir. ÂĢık 

Sümmâni bununla ilgili Ģunları söyler: 

 

 ―—Gece rüya âleminde Gülperi karşıma gelir. Aramızdan derin bir su akar. Ben bu 

tarafta, o karşı tarafta. O suyun kenarları öyle yalçın kayalarla donatılmış ki, ne onun 

bu tarafa geçmesi mümkün olur ne de benim o tarafa geçmem mümkün olur. Birbirimize 

bakar bakar kalırız. Sabah olur bir de gözümü açarım ki; ne Gülperi var ne de hiçbir 

yer.‖ (Türkmen, Talıova, vd. 2008: 227) 
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Âşık Sümmâni ile Gülperi hikâyesi halk hikâyeleri içerisinde gerçek hayatta 

birbirini hiç görmemenin tek örneğidir. Aralarındaki aĢk rüya aracılığıyla devam 

eder. Rüyaya bakıldığında rüyada dahi bir araya gelinememiĢtir. Rüyada birbirlerini 

uzaktan seyrederek hasret gidermektedirler. 

    

 1.3. Rüyada Sevgiliyle Evlendirilerek ÂĢık Olma 

 Rüyada âĢık olma motifinin bir çeĢidinde aĢk, rüyada iki sevgilinin 

evlendirilmesiyle baĢlar. Hurilika ile Hemrecan hikâyesinin çeĢitli varyantlarında 

karĢılaĢılan bu motifte nikâhı Hz. Âdem, Hz. Muhammet, Hz. Ali ve Hz. Ömer kıyar. 

Peygamberlerin ve halifelerin bu nikâhı kıymaları âĢıkları halkın gözündeki ―Hak 

ÂĢığı‖ statüsünü kuvvetlendirir. Bu nikâh aynı zamanda âĢıkları birbirine ―Helal‖ 

kılar. AĢkları için peygamber ve halifelerden yardım alan âĢıkların kavuĢması 

kolaylaĢır. 

 Hurilika ile Hemrecan hikâyesi Alimcan Ġnayet tarafından yüksek lisans tezi 

olarak hazırlanmıĢtır. Hoten varyantında Hemra, gördüğü rüyada Hurilika ile 

evlendirilir.  

 Çin-Maçin ülkesinin Hüsrev adlı padiĢahı rüyasında bir bülbüle âĢık olur. Üç 

çocuğunu çağırarak rüyasını anlatır ve bülbülün bulunmasını ister. Hemra ile iki 

ağabeyi bülbülü bulmaya giderler. Ağabeyleri yolda Hemra‘ya ihanet ederek 

öldürmeyi düĢünürler. Yolda birçok engelle karĢılaĢan Hemra her defasında din 

ulularının yardımıyla engelleri aĢar. Bülbülü bulan Hemra gördüğü rüya ile âĢık 

olduğu Hurilika‘yı da alıp ülkesine geri döner. Yolculuk boyunca kendisine ihanet 

eden ağabeylerini de tehlikelere karĢı korur (Ġnayet 1992: 205-248). 

 

 i) Rüya Öncesi    

 Babasının âĢık olduğu bülbülü arayan Hemra, yol üzerindeki bir kubbede üç 

gün kalıp ibadet eder ve üçüncü gece bir rüya görür. Hemra‘nın babasının dileğini 

yerine getirmek için yolculuğa çıkması ve yol üzerindeki kutsal mekânda ibadet 

etmesi rüyanın hazırlık aĢamasıdır. 

 ii) Rüya 
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―Hz. Muhammet, Hz. Âdem ve Dört Halife Hemra‘yı Züleyha ile evlendirirler. Hemra 

rüyadan sonra evlendirildiği ve âşık olduğu Züleyha (Hurilika)‘yı aramaya çıkar.‖ 

(Ġnayet 1992: 55) 

  

 Rüyada, peygamberlerden Hz. Muhammet, Hz. Adem ve Dört Halife rüyaya 

girerek iki genci evlendirirler. 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Rüyasında evlendirilerek âĢık olduğu helallisini bulmak için yolculuğa çıkar.  

 

i) Rüya Öncesi 

Hikâyenin 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ 

Rüyayı Gören ve 

Statüsü 

Rüyaya Hazırlık Rüyanın 

Görüldüğü Yer 

Hurilika ile 

Hemracan 

Hemra / PadiĢahın 

oğlu 

Babasının isteğini yerine getirmek için 

yolculuğa çıkması ve Kutsal mekânda 

ettiği dua 

Kubbe 

ii) Rüya 

RÜYA 

Rüyaya Girenler  Sevgilinin Benzer Bir Rüya Görüp Görmediği Rüyanın Amacı 

HZ. Muhammet, 

Hz. Âdem, Dört 

Halife 

Hurilika benzer rüya görmez Kahramanları birbiriyle 

evlendirmek 

iii) Rüya Sonrası 

RÜYA SONRASI 

Rüyadan UyanıĢ Sonuç 

____ Hemra, Hurilika‘yı bulmaya gider. 

 

 Hikâyenin Kırgız ve Türkmen varyantlarında ise uyuduğu kubbede rüyasına; 

 

―Kırklar gelir. Hz. Ali, Hemra‘ya İrenbağ‘daki Şahruh Şah‘ın kızı Hurilika‘yı beş yüz 

senelik yoldan yarım saat içinde getirip verir. Hz. Ömer nikâh kıyar, Sultan Veyis nikâh 

şahidi olur. Hemra, rüyasında evlendirildiği Hurilika‘ya âşık olur ve sevgilisini 

aramaya koyulur.‖ (Ġnayet 1992: 55) 

  

BaĢka bir varyantta Hemra, Hz. Ali‘nin mezarının yanı baĢında uyuyakalır. Hemra 

uykudayken; 
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―Onun gözüne kırk pir görünür. Kırk pir Hz. Ali‘ye sorar; ―Burada yatan yiğit ne için 

yatıyor?‖ Hz. Ali de ―O yiğit bizim oğlumuzdur.‖der. Pirler; ―Bunun eşi kim? Eşi bir 

peri kızı olmaya değer.‖derler. Hz. Ali Hemra‘nın bir eşinin olmadığını söyler. Bunun 

üzerine pirler Şahruh Şah‘ın kızı Hürlukga alıp getirirler ve ikisinin nikâhını kıyarlar.‖ 

(Yıldız 2001: 436) 

 

Bu varyantta Hemra, Hz. Ali‘nin mezarının baĢında uyuyakalır. Rüyasında kırk 

pir görür. Kırk pirin ve Hz. Ali‘nin konuĢmaları dikkat çekicidir. Bade içerek âĢık 

olma motifinde olduğu gibi rüyaya din uluları girse de âĢığa içmesi için bade 

sunulmaz. Rüyada uzak bir mesafeden Hurlukga getirilerek ikisinin nikâhı kıyılır. 

  

 1.4. Rüyada Sevgilinin Resmini Görerek ÂĢık Olma 

 Rüyada sevgilinin resmini görerek âĢık olma motifinde âĢık, rüyasında 

sevgilinin resmini görerek ona âĢık olur. Rüyadan sonra, kahraman kızı bulabilmek 

için yolculuğa çıkar. 

 

 1.4.1. Seyfülmülük  

 Seyfülmülk hikâyeleri Nerin Köse tarafından doktora tezi olarak 

hazırlanmıĢtır. Seyfülmülük hikâyesinin Türkmen varyantında, on iki yaĢına gelen 

Seypelmelek ile Sagıt bir bağa girip gezinmeye baĢlarlar. Yorulup bir köĢede 

uyuyakalan Seypelmelek rüyasında; 

 

―Süleyman peygamberin yüzüğünü ve bir elbise görür. Yüzüğü parmağına takan, 

elbiseyi giyen Seypelmelek bağın içinde dolaşırken gözü yüzüğe takılır. Yüzüğün içinde 

ikinci bir yüzük, bunun ortasında da Şahbal Şah‘ın Medhalcemal adlı kızının resmi 

bulunmaktadır. Resmi görür görmez kıza âşık olan Seypelmelek uzun bir süre baygın 

yatar.‖ (Köse 1993: 52)  

  

 Hikâyede sevgilinin resmini din uluları göstermez. Bu motifte Hz. Süleyman 

peygamberin yüzüğü dikkat çekicidir. Bu yüzüğün üzerinde Ġsm-i Âzam yazılıdır. 

Süleyman peygamber bu yüzükle bütün yaratıklara hükmetme gücüne sahiptir. Bu 

yüzüğün üzerine iç içe girmiĢ iki eĢkenar üçgen bulunur (Pala 2002: 352). Ġç içe 

girmiĢ iki üçgen hikâyede iç içe girmiĢ iki yüzük olarak geçer. Sevgilinin resmi 
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ikinci yüzüğün içinde saklıdır. Rüya, sevgilinin resminin görülmesi için bir araçtır. 

Seyfülmülük uzun bir süre baygın yatar. Uyanınca kızı bulmak için seyahate çıkar. 

 BaĢkurt varyantında, aĢk rüyanın dolaylı yoldan yardımıyla baĢlar. 

Peridilmülk, tahtında uyuduğu bir gün rüyasında; 

 

―İki Arap karşısında durmaktadır. Peridilmülk‘e bir at, bir yüzük ve elbise verirler.‖  

 

ġaĢkına dönen padiĢah uyandığında verilen hediyelerin yanı baĢında olduğunu 

görür. Bunları oğlu Seyfülmülük‘e verir. Süleyman peygamberin adının yazılı olduğu 

yüzüğü parmağına taktıktan sonra elbiseyi giyen Seyfülmülük, elbisenin cebinde bir 

resim bulur. Resimdeki kızın güzelliğinden aklı giden Ģehzade, o an âĢık olur (Köse 

1993: 52). Görülen rüya sonucunda geliĢen olaylar Seyfülmülük‘ün resimde gördüğü 

kıza âĢık olmasının yolunu açar. 

 

1.4.2. Sandıktaki Kız 

Sandıktaki kız adlı meddah hikâyesinde, rüyada sevgilinin resmini görüp âĢık 

olma motifi vardır. Hikâyede, rüyada resmi görülen sevgiliyi bulabilmek için bir 

seyahat ve ardından beklenmedik bir kavuĢmadan bahsedilir. Zengin beyin oğlu 

resmini rüyasında görüp âĢık olduğu kızı bulabilmek için seyahate çıkar. 

Hindistan‘da pazardan bir sandık alır. Sandıkta resmini görüp âĢık olduğu kız vardır. 

Kız da rüyasında oğlanı görüp âĢık olmuĢtur. Kızın babası, kızı öldürmesi için 

cellada verse de, cellat kıza kıyamayıp onu bir sandığa koymuĢtur (Nutku 1997: 

230). 

 1.5. Rüyada Görülen Bülbüle ÂĢık Olma 

 Halk hikâyelerinden sadece Hurilika ile Hemrecan hikâyesinin bazı 

varyantlarında yer alan bu motifte, ülkenin padiĢahı rüyasında çok güzel bir bülbül 

görür ve bu bülbüle âĢık olur. PadiĢahın çocukları bu bülbülü bulmak için yolculuğa 

çıkarlar. Bülbülü bulabilmek için çıkılan seyahat Hurilika ile Hemracan‘ın aĢkının 

baĢlamasını sağlar. Uygur varyantında, üç çocuğu olan bir padiĢah, rüyasında eline 

bir bülbülün konduğunu görür. Bülbül o kadar güzel öter ki padiĢah ona âĢık olur. 
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Uyandığında elinde bülbülü göremeyince çocuklarından o kuĢu bulmalarını ister. 

Hemrecan ile iki kardeĢi bülbülü bulabilmek için yola çıkarlar (Ġnayet 1992: 18). 

 Hemra ve Hurlika hikâyesinin baĢka bir varyantında Hemra‘nın babasına üç 

oğlu olacağı müjdelenir, fakat daha sonra rüyasında bunların on dört yaĢında 

ölecekleri bildirilir. Hemra on dört yaĢına kadar çok iyilik yaptığından kendisine ve 

kardeĢlerine yüz yirmiĢer yaĢ verilir. Bunun için bir toy hazırlatan baba, toyun son 

gecesinde rüyasında; 

 

―Gökten bir sürü güvercinin yere indiğini ve bunlarla beraber bir kafesin düştüğünü 

görür. Güvercinler çırpınıp perilere dönüşür. Kafesi havuzun kenarına koyarlar. 

Kafesteki kuş öyle güzel şakır ki padişah kuşa âşık olur. Perilerden kuşun bülbül, 

bulunduğu yerin de İrenbağı olduğunu öğrenir.‖ 

 

Hemra ile kardeĢleri bülbülü bulmaya çıkar (Yıldız 2001: 431). Rüya aĢkın 

baĢlaması için dolaylı yoldan katkıda bulunur.   

 

2. Rüyada Ad Koyma, Mahlas Verme ve Mahlas Alma 

 Halk hikâyelerindeki kahramanlar, gerçek adlarının dıĢında bazı mahlaslar 

kullanırlar. Bu mahlaslar hikâye ile bağlantılı olarak baĢlarından geçenlerin bir 

ifadesi olarak kabul edilebilir. Bazı hikâyelerde mahlaslar, görülen rüyalardan sonra 

alınır. Bu mahlaslar ve adlar kahramanların rüyalarında din uluları tarafından 

bildirilir. ÂĢık, rüyadan sonra Ģiirlerini rüyada kendisine verilen mahlasla söylemeye 

baĢlar ve ailelerde çocuklarına rüyada bildirilen adları koyar. 

 

 2.1. ÂĢık ġenlik ile Sümmâni Hikâyesi 

 Âşık Şenlik ile Sümmâni hikâyesi S. Sakaoğlu, A.B. Alptekin ve diğerleri 

tarafından Behçet Mahir‘den derlenerek, Meddah Behçet Mahir‘in Bütün Hikâyeleri 

adlı eserde yayımlanmıĢtır. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Âşık Şenlik ile Sümmâni hikâyesinde Hüseyin, hayvanlar kirletmesin diye bir 

velinin mezarının etrafını duvarla örerken üç pir gelip ona aĢk badesini içirip 
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Gülperi‘yi gösterirler. Rüyanın hazırlık aĢamasında bir velinin mezarına gösterdiği 

saygıdan dolayı rüyada din uluları tarafından ödüllendirilme vardır. 

 ii) Rüya 

  Gülperi‘nin aĢkıyla uyuyakalan Hüseyin‘in rüyasına, 

 

 ―Sabah gördüğü üç pir gelir: 

 —Oğlum, dilin alındı senin, nutkun tutuldu, senin ismin Sümmâni olsun. Lakin kırk 

gün söylemeye izin yok. Kırk birinci gün konuşacaksın. Halk senin ne olduğunu 

bilecek.‖ derler. Kırk bir gün sonra Sümmâni şiirle söze başlar ―(Sakaoğlu, Alptekin 

vd 1999: 260)  

 

 Rüyasında Hüseyin‘e âĢıklık yeteneği ve âĢıklık geleneğinin önemli 

motiflerinden olan mahlası verilir.  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Hüseyin, rüyadan sonra Sümmani mahlasını kullanmaya baĢlar. 

 

Hikâyenin 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyaya 

Giren 

Rüyanın 

Amacı 

Verilen 

Mahlas 

Rüyanın 

Sonucu 

ÂĢık ġenlik 

ile 

Sümmani 

Hüseyin Velinin 

mezarının 

etrafını 

duvarla 

örmesi 

Üç Pir Hüseyin‘e 

mahlas 

vermek 

Sümmani Hüseyin, kırk bir 

gün sonra 

Sümmani 

mahlasıyla Ģiir 

söyler. 

 

 2.2. Kerem ile Aslı 

 AĢk hikâyelerinde bazı kahramanların adlarının ne olacağı ailelerinin 

rüyalarına giren din ulularınca tespit edilir. Aslı ile Kerem hikâyesinin bazı 

varyantlarında âĢıkların annelerinin rüyasına giren bir pir, çocukların doğacağını 

müjdeler ve erkeğe Ali Rıza, kıza ise Kara Sultan adının konmasını tavsiye eder 

(Duymaz 2001: 43). Ġki kahramanın annesi de rüyadaki uyarıyı dikkate alarak 

çocuklarına Ali Rıza ve Kara Sultan adlarını koyarlar. 
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Hikâyenin 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyaya 

Giren 

Rüyanın 

Amacı 

Verilen Ad Rüyanın 

Sonucu 

Kerem ile 

Aslı 

Kerem ile 

Aslı‘nın 

anneleri 

Çocuklarının 

olmaması 
Bir Pir Çocukların 

doğumlarını 

müjdelemek, 

ad vermek 

Ali Rıza / 

Kara Sultan 

Doğan çocuklara 

bildirilen adlar 

konulur. 

 

 2.3. Leyla ile Mecnun  

 Leyla ile Mecnun hikâyesinde Kays‘ın, aĢkından deli olup ―Mecnun‖ 

mahlasını alması bir rüyaya bağlanır. Kays, uzun süre çocuğu olmayan bir ailenin 

çocuğudur. Kays ile yakın bir kabilenin kızı olan ve aynı okula devam eden Leyla, 

birbirlerine âĢık olurlar. Çıkan dedikodulardan dolayı Leyla okuldan alınır. Duruma 

çok üzülen Kays, adının değiĢmesine sebep olacak Ģekilde ―Mecnun‖laĢır. Kaysın 

babası Leyla‘yı istese de, Mecnun durumundan dolayı babası Leyla‘yı vermez. 

ĠyileĢmesi için Kâbe‘ye götürülen Mecnun, derdinin artması için dua eder. Bir 

müddet sonra Leyla, Ġbni Selâm adında varlıklı bir gence verilir. Mecnun, çöllerde 

Nevfel adlı biriyle tanıĢır ve ona derdini anlatır. Nevfel, Mecnun‘a yardım etmek için 

Leyla‘nın kabilesine savaĢ açar. Mecnun, bu mücadelede Leyla‘nın kabilesinden 

yana olunca, Nevfel Mecnun‘a yardım etmekten vazgeçer. Mecnun, tekrar çöllere 

döner. Leyla, Ġbni Selam ile evlendirilir. Ġki âĢık arasında bir pir aracılığıyla 

mektuplaĢmalar baĢlar. Yıllarca birbirlerine kavuĢmak isteseler de, aĢkları sonuçsuz 

kalır (Alptekin 1997: 273-274.  

  Behçet Mahir tarafından anlatılan bir varyantta, bade içerek âĢık olma söz 

konusudur. Rüyayı Kays görür; 

 

―Üçler, beşler ve yedileri görür. Yedi aksakallı ihtiyarın arkasında bulunan Kırkların 

içinden Hz. Hızır çıkarak uzattığı kudret şarabını Kays‘ın içmesini ister. Hz. Hızır‘ın 

kolunun altından bakınca Leylâ‘yı gören Kays, ona âşık olur. Hz. Hızır, Kays‘a 

―Mecnun‖ mahlasını verir.‖ (ġenocak 2000: 67) 

  

 Hikâyede, rüyada bade içerek âĢık olma motifi vardır. Hızır, Kays‘a içirdiği 

kudret Ģarabıyla onu Leylâ‘ya âĢık eder ve aĢkını dillendirirken söyleyeceği Ģiirler 
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için de bugüne kadar çektiklerini özetleyen ―Mecnun‖ mahlasını kendisine verir. 

Hikâyede, Kays‘ın Leyla‘nın aĢkından deliye dönüp Mecnun adını alması bu rüyaya 

bağlanır. 

 

Hikâyenin 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyaya 

Giren 

Rüyanın 

Amacı 

Verilen 

Mahlas 

Rüyanın 

Sonucu 

Leyla ile 

Mecnun 

Kays ____ Hızır ve 

diğer din 

uluları 

Kays‘ı âĢık 

etmek ve 

mahlas 

vermek 

Mecnun Kays, Leyla‘ya 

âĢık olur ve 

Mecnun 

mahlasını alır. 

 

3. Müjdeci Rüyalar 

 Halk hikâyelerinde bir müjde içeren rüyaların tümü, ileride doğacak olan 

veya öldüğü zannedildiği halde yaĢadığı öğrenilen hikâye kahramanı ile ilgilidir. 

Aileye rüyalarında bir çocukları olacağı müjdelenir. Bu çocuk hikâyenin 

baĢkahramanı olduğundan bazı olağanüstülükler yaĢanır. Doğumunun müjdelenmesi 

olağanüstülüklerin ilkidir. Bu rüya motifi bazı hikâyelerde ortak bir yapı içerir. Bu 

yapıya göre çocukları olmayan aile büyük bir sıkıntı içerisindedir. Bu sıkıntının 

üstesinden gelebilmek için bir yolculuğa çıkarlar veya kendi yaptırdıkları bir bahçede 

gezerler. Yolculuğun yapıldığı yer veya gezinilen bahçe birbirinden farklı bitkilerin 

olduğu bir yerdir. Bazı hikâyelerde Ġrem Bağı olarak da geçer. Rüyanın görüldüğü 

mekânların buralardan seçilmesi bir zaman sonra kendilerine verilecek elmayla 

ilgilidir. Elma çocuk sahibi olmalarındaki en önemli araçtır. Bahçede sıkıntılarını 

unutmaya çalıĢırken yaĢlı bir pir gelir ve onlara bir elma verir. Bazı hikâyelerde bu 

bahçelerde uyuya kalınır ve rüyada görülen din ulusu bir elma verir. Bu elmanın eĢle 

beraber yenmesi tembih edildikten sonra uykudan uyanılır. Rüyada söylenenler 

yapıldaktan bir müddet sonra hikâye kahramanları dünyaya gelir. 

 

 3.1. Aslı ile Kerem 

Aslı ile Kerem hikâyesinin bazı varyantlarında da Aslı ile Kerem‘in doğacağı 

müjdelenir. Rüyada, kahramanları ne yapmaları gerektiği konusunda rehberlik 

edildikten sonra çocuk müjdesi verilir. 
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 i) Rüya Öncesi 

Varyantta, Isfahan ġahı‘nın ve haznedarı KeĢiĢ‘in çocukları yoktur. KeĢiĢ, 

ġah‘ın gamını dağıtır ümidiyle Ġrem Bağı‘na benzer bir bahçe yaptırmasını teklif 

eder. Bahçe yapılır. Günlerden bir gün Hanım Sultan ile KeĢiĢ‘in karısı yolda bir 

ihtiyarın verdiği fidanları alıp dikerler.  

 

 ii) Rüya 

 Bir gece Hanım Sultan‘ın rüyasına; 

 

―Bir ihtiyar girer, ağaçlarının meyve vereceğini ve muratlarına kavuşacaklarını 

müjdeler. Rüyadaki müjde gerçekleşir Hanım Sultan‘ın fidanı tek bir elma verir. İkisi 

bölerek elmayı yer ve akşam eşleriyle beraber olurlar. Bir süre sonra hamile 

olduklarını öğrenirler.‖ (Elçin 2000: 15–16) 

  

 iii) Rüya Sonrası 

Hikâyede Ģah ve vezirin kadınları kendilerine verilen elma fidanını diktikten 

sonra rüyanın hem rehberlik etmesi hem de doğacak çocukları müjdelemesiyle çocuk 

sahibi olurlar. Aslı ile Kerem hikâyesinin Türkmen varyantında ise Kerem‘in 

babasına rüyasında bir oğlu olacağı müjdelenir (Duymaz 2001: 297). 

 

Hikâyenin 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyadaki 

Müjde 

Müjdeyi 

Veren 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın 

Sonucu 

Aslı ile 

Kerem 

Kahramanların 

anneleri / ġah 

ve vezirin 

eĢleri 

Çocuksuzluk Çocuk 

sahibi 

olacakları 

Bir ihtiyar Elma Birer çocuk 

sahibi 

olurlar 

 

 3.2. Diligam Yahya Bey ile Yemen Hanım Hikâyesi 

 Diligam Yahya Bey ile Yemen Hanım hikâyesi Timur Yılmaz tarafından, ÂĢık 

Ali Rıza Ezgi‘den derlenerek Âşıklardan Halk Hikâyeleri adlı eserde yayımlanmıĢtır. 

Hikâyede rüyada müjdelendikten sonra doğan Diligam Yahya Bey ile Yemen 
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Hanım‘In aĢkı anlatılır. Babası zengin bir bey olan Diligam Yahya Bey, Yemen 

Hanım ile evlendirilir. Baba Hüseyin Bey, bu evlilikten sonra fakirleĢerek ölür. 

Diligam Yahya Bey, para kazanmak için gurbete çıkar. Hikâyede bu gurbette baĢına 

gelenler ve geri dönüĢü anlatılır (Yılmaz 2011: I, 162-177). 

 

 i) Rüya Öncesi 

  Çocukları olmadığı için üzülen Hüseyin Bey ve karısı yaylalara doğru 

gezmeye giderler. Hüseyin Bey bir çeĢme baĢında baĢını karısının dizlerine koyarak 

uyuyakalır.  

 

 ii) Rüya 

 Rüyasında; 

 

―Bir ihtiyar pir; ―Bugün deryadaki balıklar, gökyüzündeki kuşlar, asumandaki melekler 

kanat çaldı, saf safa bağladı. Size dua ettiler. Hiç gamlanma, dertlenme, kâinatı var 

eden elbet ki sana bir evlat verecek.‖der.‖(Yılmaz 2011: I, 162) 

  

 iii) Rüya Sonrası 

 Çocukları olmadığı için üzülen Diligam Yahya Bey ile Yemen Hanım, 

rüyadaki pirin müjdelediği gibi kısa süre sonra çocuk sahibi olurlar. Doğan çocuğa 

da rüyada ―Gamlanma‖ denildiği için ―Diligam‖ adı verilir. 

 

Hikâyenin 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyadaki 

Müjde 

Müjdeyi 

Veren 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın 

Sonucu 

Diligam 

Yahya Bey 

ile Yemen 

Hanım 

Hüseyin Bey Çocuksuzluk Çocuk 

sahibi 

olacakları 

Bir ihtiyar 

pir 

___ Bir çocuk 

sahibi 

olurlar 

 

 3.3. Hemra ile Hurilika 
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 Hemra ile Hurilika hikâyesinin Türkmen varyantında Hemra, babasının 

dua etmesiyle dünyaya gelir. Babaya rüyasında hem bir müjde verilir hem de 

kehanet gösterilerek çocuklarının öleceği bildirilir. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Erkek çocuğu olmayan padiĢah, Hz. Ali‘nin türbesinde gidip dua eder 

ve uyur. Gece sabaha karĢı bir rüya görür;   

 

 ii) Rüya 

 

―Padişah, kalk yerinden, sana üç oğul ve bir kız veriyoruz. Ama hepsini on dört yaşında 

alacağız.‖denilir.‖(Ġnayet 1992: 22) 

 

iii) Rüya Sonrası 

PadiĢahın kutsal bir mekân olan Hz. Ali‘nin türbesinde dua etmesi sonucu 

duası kabul olur. Rüyasında üçü erkek olmak üzere dört çocuğunun olacağı 

müjdelenir. Rüya aynı zamanda bir uyarı içerir. Çocuklar on dört yaĢına 

geldiklerinde öleceklerdir. Hikâyenin sonunda, Hemra çok iyilik yaptığı için daha 

önce bildirilen kehanet gerçekleĢmez. 

 

Hikâyenin 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyadaki 

Müjde 

Müjdeyi 

Veren 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın 

Sonucu 

Hemra ile 

Hurilika 

PadiĢah / 

Hemra‘nın 

babası 

Erkek 

çocuğunun 

olmaması 

Erkek çocuk 

sahibi 

olacakları 

Hz. Ali ___ Biri erkek 

dört çocuğu 

doğar 

  

 3.4. KirmanĢah Hikâyesi 

 Kirmanşah hikâyesi, A. B. Alptekin‘in Kirmanşah Hikâyesi adlı eserinden 

aktarılmıĢtır. Çocuğu olmadığı için seyahate çıkan HurĢit ġah, bir derviĢin elma 

vermesiyle çocuk sahibi olur.  Eğitimini tamamladıktan sonra Yemen Sultanı‘nın kızı 

Mahperi ile dövüĢeceğini söyleyerek ülkesinden ayrılır. Yemen Sultanı‘nı güreĢte 

yenince Mahperi ona âĢık olur. Geri dönen KirmanĢah da Mahperi‘yi almak için 
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tekrar Yemen‘e gider. Bu yolculukta birçok engelle karĢılaĢır. KirmanĢah, baĢta 

Koca Arap olmak üzere diğer insanlardan da yardım alarak Mahperi‘ye kavuĢur ve 

evlenir (Alptekin 1997: 183-185). 

 i) Rüya Öncesi   

 Kirmanşah hikâyesinde çocuk sahibi olma müjdesi yerine öldü zannedilen 

çocuğun aslında yaĢadığı müjdesi verilir. Zor durumdan kurtulan KirmanĢah‘ın 

ailesine döneceği annesine müjdelenir. ÂĢık olduğu Mahperi‘nin peĢinden giden 

KirmanĢah, kızı devin kaçırdığını öğrenir. Devle mücadeleye baĢlar. KirmanĢah devi 

öldürse de amcaoğullarının ihanetine uğrar ve yaralanır. Amcaoğulları geri döner ve 

KirmanĢah‘ın anne ve babasına KirmanĢah‘ın öldüğü haberini verirler.  

 

 ii) Rüya 

 Anne ve baba üzülürken Hızır, KirmanĢah‘ın annesinin rüyasına girer;  

 

―Gızım ne yatıyorsun, kalk, abdestini al, vakit namazlarını kıl, şükür namazını dört 

rekât kıl, oğlun Kirman bugün sana kavuşacak.‖müjdesini verir (Alptekin 1999: 238). 

 

 iii) Rüya Sonrası  

 Rüyada hem bir müjde hem de Ģükredilmesi için bir tembih vardır. 

Çocuğunun öldüğünü zanneden aileye, rüyalarında çocuklarının yaĢadığı müjdesi 

verilir. 

 

Hikâyenin 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyadaki 

Müjde 

Müjdeyi 

Veren 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın 

Sonucu 

KirmanĢah KirmanĢah‘ın 

annesi 

Çocuğunun 

öldüğünü 

zannetmesi 

Çocuğunun 

yaĢadığı 

Hızır ___ KirmanĢah, 

ülkesine 

geri döner. 

  

 3.5. Mete Han Hikâyesi 

 Mete Han hikâyesi, Timur Yılmaz tarafından ÂĢık Bayram Denizoğlu‘ndan 

derlenerek, Âşıklardan Halk Hikâyeleri adlı eserde aktarılmıĢtır. Hikâyede Mete 
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Han‘ın oğlu Hamit Han ve Süreyya Sultan arasındaki aĢk anlatılmaktadır. hikâyede, 

çocuk müjdesi verildiği gibi doğacak çocuğun adının ne olacağı da rüyada bildirilir. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Mete Han ve karısı bir çocukları olmadığı için çok üzülmektedirler. Küçük 

çocuk gördüklerinde dertleri artmaktadır. 

 

 ii) Rüya 

   Mete Han‘ın karısı rüyasında bir çocuklarının olacağını ve isminin Hamit 

Han olması gerektiğini gördüğünü Ģöyle anlatır; 

 

―Dinle beni ay Mete Han  

Muhabbete neyi gördüm  

Bu gece rüya âlemde  

Gelecekten payı gördüm  

Daha giyemem ki kara  

Canım kurban o seddara  

Kurbanlar kes o didara  

Muhabbet dünyayı gördüm  

Ağca Sultan ay parçası  

Şadlık neylesin atası  

Evin gülü şamatası  

        Hamit Han beyi gördüm‖ (Yılmaz 2011: II, 361) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Rüyada bildirildiği gibi bir erkek çocuk sahibi olurlar. Adı rüyada iĢaret 

edildiği gibi Hamit Han olur. 

 

Hikâyenin 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyadaki 

Müjde 

Müjdeyi 

Veren 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın 

Sonucu 

Mete Han 

Hikâyesi 

Mete Han‘ın 

eĢi 

Çocuksuzluk Çocuk sahibi 

olacakları 

___ ___ Hamit Han 

doğar. 



459 

 

  

 

 3.6. Tahir ile Zühre  

 Tahir ile Zühre hikâyesi hakkında en önemli eserlerden birini Fikret Türkmen 

yayımlamıĢtır. Hikâye, çocuğu olmayan bir padiĢahın üzüntüsüyle baĢlar. Aynı 

dertten muzdarip olan lalasıyla, yaptırdığı bahçede vakit geçirmektedir. Dertlerini 

bilen bir derviĢin verdiği elmayla çocukları olur. Tahir ile Zühre isimleri verilen 

çocuklar birbirlerine âĢık olurlar. Sık sık bir araya gelip aĢk Ģiirleri söylemesi 

dedikoduları beraberinde getirir. Zühre‘nin babası kızını vermek istese de annesi 

istemez ve büyüyle kocasının Tahir‘den soğumasını sağlar. Zühre kendisine 

yaptırılan sarayda Tahir‘le görüĢünce Arap köle durumu padiĢaha bildirir. Tahir 

bunun üzerine sürgüne gönderilir. Sürgünden Hz. Hızır‘ın yardımıyla dönse de, yine 

yakalanır ve kapalı bir sandığın içinde nehre bırakılır. Tahir, sandıktan Göl 

padiĢahının kızının yardımlarıyla kurtulur. Kız, Tahire âĢık olsa da, Tahir oradan 

yine bir din ulusunun yardımlarıyla kurtularak Zühre‘nin düğün günü memleketine 

gelir. Zühre görüĢüp dertleĢmelerini yine Arap köle padiĢaha bildirir. PadiĢahın idam 

kararından sonra Tahir canını alması için Allah‘a yalvarır ve duası kabul olur. Zühre 

de Allah‘a yalvarır. O da aynı gün ölür (Türkmen 1998: 31-92). 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Tahir ile Zühre hikâyesinin Azerbaycan varyantında Hatem Sultan ve Ahmet 

Vezir‘in çocukları yoktur. Çocuksuzluk rüyanın hazırlık aĢamasıdır. Ahmet Vezir bir 

gün otururken yaĢlı bir pir yanına gelir ve koynundan bir elma çıkarıp verir. Elma o 

kadar değiĢik ve güzeldir ki Ahmet Vezir akĢama kadar bu elmayı seyreder.  

 

 ii) Rüya 

 AkĢam rüyasında; 

 

―Aynı yaşlı pir; ―Ey Ahmet Vezir, elmayı al ve Hatem Sultan‘a git. Elmanın yarısını 

hanımınla sen ye, yarısını da Hatem Sultan ile hanımı yesin. Her ikinizin de birer 

çocuğu olacak.‖müjdesini verir.‖ (Türkmen 1998: 37) 
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 iii) Rüya Sonrası  

Tahir ile Zühre hikâyesinde yaĢlı pir elmayı gerçek hayatta verir. Elmanın nasıl 

yenileceğini de Ahmet Vezir‘e rüyada öğretir. Rüyanın rehberlik etmesiyle Hatem 

Sultan ile Ahmet Vezir‘in birer çocuğu olur. Rüyanın müjdelemesi ve yol 

göstermesiyle dünyaya gelen Tahir ile Zühre birbirlerine âĢık olurlar. 

  

Hikâyenin 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyadaki 

Müjde 

Müjdeyi 

Veren 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın 

Sonucu 

Tahir ile 

Zühre 

Ahmet 

Vezir 

Çocuksuzluk Çocuk sahibi 

olacakları 

YaĢlı Pir Elma Birer çocuk 

sahibi 

olurlar 

 

 3.7. Timur Han ile Maya Sultan Hikâyesi 

 Timur Han ile Maya Sultan hikâyesi, Timur Yılmaz tarafından ÂĢık Bayram 

Denizoğlu‘ndan derlenerek, Âşıklardan Halk Hikâyeleri adlı eserde aktarılmıĢtır. 

Hikâyede Timur Han‘ın oğlu Turan Han ve Senem Sultan‘ın aĢk maceraları anlatılır.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Timur Han ile Maya Sultan‘ın otuz iki yaĢına kadar çocukları olmaz. 

 ii) Rüya 

  Çocuksuzluğun sona ereceği müjdesini Hızır verir. Maya Sultan‘ın rüyasına 

giren Hızır;  

 

―Ey Maya Sultan, senin bir oğlun olacak.‖müjdesini verir (Yılmaz 2011: II, 331).

  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Rüyada verilen müjde gerçekleĢir ve Turan Han doğar. 
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Hikâyenin 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyadaki 

Müjde 

Müjdeyi 

Veren 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın 

Sonucu 

Timur Han Maya 

Sultan 

/Timur‘un 

karısı 

Çocuksuzluk Çocuk sahibi 

olacakları 

Hızır ___ Turan Han 

doğar. 

 

 AĢağıdaki tabloda müjdeci rüyaların olduğu hikâyelerin kesitleri 

verilmiĢtir. 

 

Hikâyenin 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA 

SONRASI 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyadaki 

Müjde 

Müjdeyi 

Veren 

Rüyadaki 

Simgeler 

Rüyanın 

Sonucu 

Aslı ile 

Kerem 

Kahramanların 

anneleri / ġah 

ve vezirin 

eĢleri 

Çocuksuzluk Çocuk 

sahibi 

olacakları 

Bir ihtiyar Elma Birer çocuk 

sahibi 

olurlar 

Diligam 

Yahya Bey 

ile Yemen 

Hanım 

Hüseyin Bey Çocuksuzluk Çocuk 

sahibi 

olacakları 

Bir ihtiyar 

pir 

___ Bir çocuk 

sahibi 

olurlar 

Hemra ile 

Hurilika 

PadiĢah / 

Hemra‘nın 

babası 

Erkek 

çocuğunun 

olmaması 

Erkek 

çocuk 

sahibi 

olacakları 

Hz.Ali ___ Biri erkek 

dört çocuğu 

doğar 

KirmanĢah KirmanĢah‘ın 

annesi 

Çocuğunun 

öldüğünü 

zannetmesi 

Çocuğunu

n yaĢadığı 

Hızır ___ KirmanĢah, 

ülkesine 

geri döner. 

Mete Han 

Hikâyesi 

Mete Han‘ın 

eĢi 

Çocuklarının 

olmaması 

Çocuk 

sahibi 

olacakları 

___ ___ Hamit Han 

doğar. 

Tahir ile 

Zühre 

Ahmet Vezir Çocuksuzluk Çocuk 

sahibi 

olacakları 

YaĢlı Pir Elma Birer çocuk 

sahibi 

olurlar 

Timur Han Maya Sultan 

/Timur‘un 

karısı 

Çocuksuzluk Çocuk 

sahibi 

olacakları 

Hızır ___ Turan Han 

doğar. 

Tablo 20: Türk Halk Hikâyelerindeki Müjdeci Rüyaların Kesitleri 

 

 Hikâyede doğumu veya yaĢadığı müjdelenen kahramanlar, kendilerinin 

doğumunu müjdeleyen din ulularının kendi rüyalarına girmeleriyle âĢık olacaklardır. 

Bu durum âĢıkların doğumundan ölümüne kadar koruma altına alındıklarının 
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iĢaretidir. Rüya aracılığıyla doğumu müjdelenen kahraman yine rüyanın aracılığıyla 

âĢık olacaktır. Din ulularının bu süreçte yer alması halkın gözünde âĢığın statüsünü 

artırır ve onu ―Hak ÂĢığı‖ kılar.  

 Hikâyelerde kahramanın doğumunu müjdeleyen rüyayı kahramanın annesi ve 

babası görür. Kahramanın doğumunun müjdelendiği rüyaları görenlerin oranları 

aĢağıdaki grafikte verilmiĢtir. 

 

 

              Grafik 67: Türk Halk Hikâyelerinde Kahramanı Müjdeleyen Rüyaları Görenler 

 

 Yedi hikâyenin dördünde (%57) rüyayı kahramanın annesi görürken, üç (43) 

hikâyede rüyayı kahramanın babası görür. ―Çocuksuzluk‖ motifi Türk halk 

kültürünün en önemli motiflerindendir. Anlatmaya dayalı türlerde çocuk özlemi 

çekenler üst tabakadaki kiĢilerdir. PadiĢah, Ģah, sultan, bey gibi kiĢilerin veya 

bunların eĢlerinin çocuk sahibi olabilmeleri bazı Ģartlara bağlanır. Bu Ģartlar 

kendilerine gerçek hayatta veya rüyada bildirilir. ÇeĢmelerden yağ ve bal akıtmak, 

birçok hayvanı kurban etmek, birçok fakiri doyurmak Ģartların birkaçıdır. Söz 

konusu Ģartları yerine getirebilmek zengin olmayı gerektirir. Bu durum anlatmaya 

dayalı türlerin alt tabakadaki dinleyicilerine, zenginlerin de sıkıntılarının olabileceği 

gerçeğini gösterir. Hikâyelerde de çocuk özlemi çekenler üst tabakadaki ailelerdir. 

Gördükleri rüyalarla hikâyenin kahramanlarının doğacağı kendilerine müjdelenir. 

Rüyaların bazılarında önce nasıl çocuk sahibi olunacağı öğretilir daha sonra doğacak 

çocuklar müjdelenir. 

4; 57% 

3; 43% Kahramanın Annesi

Kahramanın Babası
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 Yedi hikâyenin altısında rüyanın hazırlık aĢaması çocuksuzluktur. Rüyada 

müjdelenen çocuklar daha sonra aĢk maceralarıyla hayatları etrafında hikâyeler 

oluĢturacaklardır. Bir hikâyede rüyaya hazırlık durumu kahramanın öldüğünün 

zannedilmesidir. 

 AĢağıdaki grafikte kahramanların doğumunu müjdeleyen din uluları 

verilmiĢtir. 

 

 

                             Grafik 68: Halk Hikâyelerinde Rüyada Kahramanın Doğumunu Müjdeleyenler 

 

Kahramanın doğumun rüya yoluyla müjdelendiği yedi hikâyenin ikisinde 

(%29) pir ve yine iki hikâyede Hızır müjdeyi veren din ulularıdır. Birer (%14) 

hikâyede Hz. Ali ve bir ihtiyar rüyalara girerek kahramanın doğumunu müjdeler. 

Hemra ile Hurilika hikâyesinde ise kahramanın doğumunu müjdeleyen kiĢi 

belirsizdir.  

 Hikâyelerde müjdeci rüyayı bir kiĢi görse de, bazen kendisiyle beraber baĢka 

bir aileye de çocuk müjdesi verilir. Ġki ailenin sahip olacağı çocuklar birbirlerine âĢık 

olacaklardır. Hikâyelerde doğumları aynı anda müjdelenen iki kahraman ile doğumu 

yalnız müjdelenen kahramanların oranları aĢağıdaki grafikte verilmiĢtir. 

2; 29% 

2; 29% 

1; 14% 

1; 14% 

1; 14% 

Pir

Hızır

Hz. Ali

Ġhtiyar

Belirsiz
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                            Grafik 69: Türk Halk Hikâyelerinde Doğumu Rüyada Müjdelenen Kahramanlar 

 

 Altı hikâyenin dördünde(%67) bir kahramanın doğumu müjdelenirken, iki 

(%33) hikâyede birbirine âĢık olacak iki kahramanın doğumu aynı rüyayla 

müjdelenir. Tahir ile Zühre ve Kerem ile Aslı hikâyelerinde aynı rüyada erkek ve 

kızların doğacağı aynı rüyada müjdelenir.  

 Ġncelenen altı hikâyede sekiz kahramanın doğumu müjdelenir. AĢağıdaki 

grafikte bu kahramanların cinsiyetlere göre oranları verilmiĢtir. 

 

 

                            Grafik 70:  Hikâyelerde Doğumu Müjdelenen Kahramanların Cinsiyetleri 

2; 33% 

4; 67% 

Ġki Kahramanın

Doğumunu

Müjdeleyen Rüyalar

Bir Kahramanın

Doğumunu

Müjdeleyen Rüyalar

6; 75% 

2; 25% 

Erkek

Kız
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 Altı hikâyede doğumu müjdelenen kahramanların altısı (%75) erkektir. Ġki 

(%25) hikâyede kız kahramanların doğumu verilir. Bu iki hikâyede aynı rüyada 

erkek kahramanların da doğacağı müjdelenir. 

 

4. Rehberlik Eden Rüyalar 

 Badeyi din ulularının elinden içerek âĢık olan ve ilmî bilgiler kazanan âĢık, 

―Hak ÂĢığı‖ olarak kabul edilir. ÂĢık, hikâyenin sonuna kadar kendisine bade içiren 

din uluları tarafından korunur. Hikâyelerin bazılarında kahramana yardım rüya 

yoluyla değil doğrudan yapılır. Pirler, Hızır kahramanın duasından sonra hemen 

yardıma gelirler. Örneğin Yaralı Mahmut hikâyesinde Mahmut, rakibinin üstesinden 

gelebilmek için secdede dua eder. Dua biter bitmez Hızır ve pirler yardıma gelirler 

(Sakaoğlu, Alptekin, vd. 1997: 252). Hikâyelerin bazılarında ise yardım rüyaların 

rehberlik etmesiyle sağlanır. Kahramanın her sıkıntısında kendisine rüyada rehberlik 

edilerek sıkıntının üstesinden gelmesi sağlanır.  

 

 4.1. ÂĢık Garip Hikâyesi 

 ÂĢıkların kavuĢması amacıyla âĢığa rüyada rehberlik edildiğinin en güzel 

örneklerinden biri Âşık Garip hikâyesinin bir varyantında yaĢanır. Senem‘in babası, 

kızını alabilmesi için ÂĢık Garip‘ten birçok Ģey ister.   

  

 i) Rüya Öncesi 

ÂĢık Garip, Senem‘in babasının Ģartlarını yerine getirebilmek için gurbete 

çıkar. Kendisine yedi yıl mühlet verilir. Yedinci yıl dolduğunda Garip‘ten bir haber 

alınamayınca kız bir baĢkasına verilir. ġah Senem, ÂĢık Garip‘e bir bezirgân baĢıyla 

bir name göndererek hemen dönmesini ister. ġah Senem‘in evlendirilmek üzere 

olması rüyanın hazırlık aĢamasıdır.  

 

 ii) Rüya 

ÂĢık Garip aynı gün bir rüya görür. Rüyasında; 
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―Pir Dede, Garip‘in rüyasına gelip; ―Hey Garip ne yaparsın? Uyan, sevgilinden name 

geliyor. Abdestini al, Halep kapısına çık, bekle. Bir kervan gelecek. Kervanın önünde 

gelen hoca bezirgândan emanetini al.‖ Garip uyanır uyanmaz, denilenleri yapar. 

Namede yazılanları okuyunca hemen geri dönüş yolculuğuna koyulur.‖(Türkmen 1995: 

228) 

  

 Rüyanın kadrosunda Pir Dede vardır. Rüyadaki rehberlik ġah Senem‘den 

gelen nameyi alması yönündedir. Rüyanın amacı Garip‘i durumdan haberdar etmek 

ve rehberlik ederek nameyi görmesini sağlamaktır. 

 

 iii) Rüya Sonrası 

ÂĢık Garip ile Senem‘in kavuĢması için sürenin dolmasına az bir vakit kala 

ÂĢık Garip‘e rüyasında rehberlik edilerek yardım edilir. Rüyanın ikaz etmesiyle 

uyanan ÂĢık Garip, Senem‘in gönderdiği nameyi alarak geri dönüĢ yoluna koyulur. 

 

i) Rüya Öncesi 

Hikâyenin Adı RÜYA ÖNCESĠ 

Rüyayı Gören  Rüyaya Hazırlık 

ÂĢık Garip Hikâyesi ÂĢık Garip ġah Senem‘in evlendirilmek üzere 

olması 

ii) Rüya 

RÜYA 

Rüyaya 

Giren KiĢi 

Rüyadaki Rehberlik Rüyanın Amacı Rehberliğe 

Bağlı Unsur 

Pir Dede ÂĢık Garip‘i ġah 

Senem‘in gönderdiği 

nameden haberdar 

etmek 

ÂĢık Garip‘i uyandırarak ġah Senem‘in 

gönderdiği nameden haberdar etmek ve ġah 

Senem baĢkasıyla evlendirilmeden ÂĢık 

Garip‘in yola çıkmasını sağlamak. 

Name 

iii) Rüya Sonrası 

RÜYA SONRASI 

Rüyadan UyanıĢ Sonuç 

Rüyadaki ikazla ÂĢık Garip hemen uyanır. ÂĢık Garip rüyadaki rehberliğin sonucunda ġah 

Senem‘in baĢkasıyla evlendirilmek üzere olduğunu 

öğrenir ve geri dönmeye karar verir. 

 

 

 4.2. Hurilika ile Hemrecan Hikâyesi 

Hikâyelerde kahramanlar ileride karĢılaĢacakları tehlikeleri rüyanın 

rehberliğiyle öğrenebilirler. Hurilika ile Hemrecan hikâyesinde, üç kardeĢin en 

küçüğü Hemra, babasının isteği üzerine, babasının rüyasında âĢık olduğu bülbülü 
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bulabilmek için ağabeyleriyle beraber yolculuğa çıkar. Bu yolculukta ağabeyleri ona 

ihanet ederler. Zor durumda kalan Hemra, din ulularının rüyadaki rehberlikleriyle zor 

iĢlerin üstesinden gelir. 

 

 i) Rüya Öncesi 

Hikâyenin Uygur varyantında babasının rüyasında gördüğü bülbülü aramaya 

giden Hemrecan ile iki kardeĢi üç farklı yola ayrılırlar. Hemrecan uzun bir 

yolculuktan sonra uyuyakalır. Babasının isteğini yerine getirmek için seyahate 

çıkması rüyanın hazırlık aĢamasıdır.  

 

 ii) Rüya 

   

―Hızır‘ı görür. Hızır ona bu tehlikeli yola çıkmasının sebebini sorar. Hemracan, baba 

hizmeti için bu zahmete katlandığını ve bu yoldan dönemeyeceğini söyleyince Hızır 

başarısı için dua eder ve ileride karşılaşacağı tehlikeleri bildirir.‖ (Ġnayet 1992: 45) 

 

 Rüyanın kadrosunda Hızır vardır. Rüyanın amacı Hemrecan‘a yol göstererek 

ileride karĢılaĢacağı tehlikeleri bildirmektir. 

 

 iii) Rüya Sonrası 

Babasının dileğini yerine getirmek için seyahate çıkan Hemrecan, rüyanın 

rehberliğiyle ileride karĢılaĢacağı tehlikeleri öğrenir. Çıktığı seyahatte rüyanın 

rehberliğiyle hayatta kalan Hemrecan, Hurilika ile tanıĢır ve ona âĢık olur.  

 

i) Rüya Öncesi 

Hikâyenin Adı RÜYA ÖNCESĠ 

Rüyayı Gören  Rüyaya Hazırlık 

Hurilika ile Hemrecan 

hikâyesi 

Hemrecan Babasının âĢık olduğu bülbülü bulabilmek 

için çıktığı seyahat. 

ii) Rüya 

RÜYA 

Rüyaya Giren 

KiĢi/KiĢiler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın Amacı Rehberliğe 

Bağlı Unsur 

Hızır KarĢılaĢacağı 

tehlikeler 

bildirilir. 

Hemracan‘a karĢılaĢacağı tehlikeleri 

bildirerek yardım etme. 

____ 
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iii) Rüya Sonrası 

RÜYA SONRASI 

Rüyadan UyanıĢ Sonuç 

____ Hemrecan bildirilen tehlikelerden kurtulur ve 

Hurilika ile tanıĢır. 

 

 4.3. Kenan ile Hanzade Hikâyesi 

 Kenan ile Hanzade hikâyesi F. Türkmen, M. TaĢlıova ve diğerleri tarafından 

ÂĢık ġeref TaĢlıova‘dan derlenmiĢtir. Hikâyede Kenan ile Hanzade, pirlerin verdiği 

bade ile birbirlerine âĢık olmuĢlardır. Badeyi içiren pirler, âĢığın sevgiliyi 

bulabilmesi için rüyada ona rehberlik ederler. 

 

 i) Rüya Öncesi 

  Kenan ile Hanzade hikâyesinde de pirlerin verdiği badeyle Hanzade‘ye âĢık 

olan Kenan, kızı bulabilmek için yolculuğa çıkar. Yolda yakalanır ve esir olur. Esir 

düĢmesi rüyanın hazırlık aĢamasıdır. 

 

 ii) Rüya  

 

―Bir gece rüyasında kendisine aşk badesini içiren dervişleri görür. Dervişler, 

bulunduğu yerden kaçabilmesi için düşmanlarının uyumasını sağlayacak bir dua 

öğretiler.‖ (Türkmen, TaĢlıova vd. 2008: 76)  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Kenan öğrendiği dua ile esaretten kurtularak Hanzade‘yi bulur. 

 

i) Rüya Öncesi 

Hikâyenin Adı RÜYA ÖNCESĠ 

Rüyayı Gören  Rüyaya Hazırlık 

Kenan ile Hanzade Hikâyesi Kenan Kenan‘ın esir düĢmesi 

ii) Rüya 

RÜYA 

Rüyaya Giren 

KiĢi/KiĢiler 

 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın Amacı Rehberliğe Bağlı 

Unsur 

 

Pir Dua öğretilir. Kenan‘ın esaretten kurtulması Dua 
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iii) Rüya Sonrası 

RÜYA SONRASI 

Rüyadan UyanıĢ Sonuç 

Kenan uyandığında duayı okur. Esaretten kurtulur. 

 

 

 4.4. Kerem ile Aslı Hikâyesi 

Hikâyelerdeki rehberliğin en yaygını, çocuğu olmayan çiftlerin çocuk sahibi 

olmalarını sağlamaktır. Din uluları, kahramanların anne veya babalarına bir elma 

verir ve bu elmayı nasıl yiyeceklerini öğretirler. Elma yiyerek çocuk sahibi olunan 

hikâyelerde, hikâyenin hem erkek hem de kadın kahramanı bu yolla doğar. Hikâye, 

beraber doğan kahramanların aĢkları etrafında Ģekillenir. Rüyada din ulularının 

rehberliğiyle yenilen elma sonucunda çocuk sahibi olma motifi Aslı ile Kerem 

hikâyesinin bazı varyantlarında da vardır.  

 

 i) Rüya Öncesi 

Hikâyede padiĢahın karısıyla keĢiĢin karısı bahçeye bir pirin verdiği elma 

fidanını dikerler. Aradan yedi sene geçmesine rağmen ağaçlar meyve vermez. 

PadiĢahın karısı Hanım Sultan buna çok üzülür ve bahçede uyuyakalır. Rüyanın 

hazırlık aĢaması çocuksuzluktur. Rüyasında fidanı veren piri görür; 

 

 ii) Rüya 

 

―Pir, ağacın meyve vereceğini, elmanın yarısını kendisinin, yarısını da Keşiş‘in 

karısının yemesi halinde çocuklarının olacağını, bu çocukların da birbirileriyle 

evlendirilmeleri gerektiğini söyler.‖ (Duymaz 2001: 43) 

 

Rüyanın kadrosunda daha önce elma fidanını veren pir vardır. Rüyanın amacı 

Hanım Sultan ve keĢiĢi çocuk sahibi yapmaktır. Rüyadaki rehberlik elmanın nasıl 

yenileceğini öğretmektir. 
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 iii) Rüya Sonrası 

 Hanım Sultan ve keĢiĢin karısı birer çocuk sahibi olurlar. Hikâyede yol 

göstermenin yanında doğacak çocukların birbiriyle evlendirilmeleri gerektiği 

bildirilir. Rüyadaki bu uyarıya rağmen Aslı‘nın ailesi kızlarını vermek istemez. 

 

i) Rüya Öncesi 

Hikâyenin Adı RÜYA ÖNCESĠ 

Rüyayı Gören  Rüyaya Hazırlık 

Aslı ile Kerem Hikâyesi Kerem‘in annesi Hanım Sultan Hanım Sultan ve keĢiĢin karısının 

çocuklarının olmaması 

ii) Rüya 

RÜYA 

Rüyaya Giren 

KiĢi/KiĢiler 

Rüyadaki Rehberlik Rüyanın Amacı Rehberliğe 

Bağlı Unsur 

Daha önce elma 

fidanı veren Pir 

Pirin verdiği fidandan yetiĢen 

elmanın eĢlerle yenilmesi 

durumunda ikisinin de çocuk 

sahibi olacağı 

Çocukları olmayan Hanım 

Sultan ve keĢiĢin karısını çocuk 

sahibi yapmak ve çocukları 

birbirine âĢık etmek. 

Elma 

iii) Rüya Sonrası 

RÜYA SONRASI 

Rüyadan UyanıĢ Sonuç 

Hanım Sultan rüyadan uyanır uyanmaz 

yanındaki elmayı keĢiĢin karısıyla paylaĢır. 

Hanım Sultan ve keĢiĢin karısı gibi elmayı eĢleriyle 

birlikte yedikten sonra birer çocuk sahibi olurlar. 

  

 4.5. Latif ġah Hikâyesi 

 Latif Şah Hikâyesi bu varyantı, F. Türkmen ve M. Cemiloğlu tarafından ÂĢık 

Mevlüt Ġhsanî‘den derlenmiĢtir. Hikâyede bade içerek âĢık olan Mihriban ve Latif‘in 

aĢk maceraları anlatılmaktadır. Mihriban Sultan gördüğü rüyadan sonra aĢk 

hastalığına yakalanarak yataklara düĢer. Mihriban Sultan, gördüğü rüyayla 

hastalıktan nasıl kurtulacağını öğrenir. 

 

 i) Rüya Öncesi 

Latif ġah hikâyesinde Mehriban Sultan, Latif ġah‘a olan aĢkından dolayı 

hastalanır. Bu hastalık rüyanın hazırlık aĢamasıdır. 
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 ii) Rüya 

 

―Rüyasında hastalığının çaresinin Yemen tarafında Elvan Dağı‘nda bulunan ziyaret 

olduğunu görür.‖ (Türkmen, Cemiloğlu 2009b: 540). 

 iii) Rüya Sonrası 

 Mehriban Sultan, Elvan Dağı‘ndaki ziyareti bulur ve iyileĢir. 

 

i) Rüya Öncesi 

Hikâyenin Adı RÜYA ÖNCESĠ 

Rüyayı Gören  Rüyaya Hazırlık 

Latif ġah Mehriban Sultan Mehriban Sultan‘ın hasta düĢmesi 

ii) Rüya 

RÜYA 

Rüyaya Giren 

KiĢi/KiĢiler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın Amacı Rehberliğe 

Bağlı Unsur 

____ Nasıl iyileĢeceği 

bildirilir. 

Mehriban Sultan‘ın iyileĢmesi ve Latif 

ġah‘a kavuĢabilmesi 

Ziyaret 

iii) Rüya Sonrası 

RÜYA SONRASI 

Rüyadan UyanıĢ Sonuç 

____ Elvan Dağı‘ndaki ziyarete gider ve iyileĢir 

 

  

 4.6. Seyyad Bey ile Güllü Kızı Hikâyesi  

 Seyyad Bey ile Güllü Kızı hikâyesi F. Türkmen, M. TaĢlıova ve diğerleri 

tarafından ÂĢık ġeref TaĢlıova‘dan derlenmiĢtir. Hikâyede din ulularının elinden 

bade içen Seyyad Bey ile Güllü Kızı‘nın aĢk maceralarında karĢılaĢtıkları engeller ve 

kavuĢmaları anlatılır. Halk hikâyelerinde âĢıklara sunulan badeye, bu hikâyede 

kuvvet suyu adı verilir. Kuvvet suyunu içen âĢık güçlenip karĢılaĢtığı zorlukların 

üstesinden gelir.   

 

 i) Rüya Öncesi 

 Seyyad Bey ile Güllü kızı hikâyesinde, Seyyad Bey sevdiğini ararken yolunu 

kaybeder. Ġki geyiğin peĢine düĢer. Belirli bir yere kadar gelir. Bir gece duasını 

ettikten sonra uyur.  Seyyad Bey‘in sevdiğini ararken yolunu kaybetmesi ve ardından 

ettiği dua rüyanın hazırlık aĢamasıdır. 
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 ii) Rüya 

 

 ―Biri ona seslenir; 

―Kalk Seyyad‘ım, kalk yavrum.‖ Başını kaldırır ki, ne kaldırsın? Yaşlı nurani yüzlü bir 

derviş; 

―Yavrum, seni buralara kadar getiren, senin alın yazındır. Senin kaderindir. Senin çok 

büyük bir çilen vardır. Bu çileyi doldurmak mecburiyetindesin. Senin önüne o iki geyiği 

sarp kayalardan, senin önüne getirenler vardır. Yarın senin imtihan günüdür. İmtihan 

gününde kuvvetli olabilmen için, sana bir kuvvet suyu getirdim. Al bunu iç. Bunu 

içtikten sonra inşallah darda koymaz Allah. Eğer dara düşersen, şöyle gözünün ucuyla 

bir sağa dön Allah‘ı çağır. Bak, eğer yanında birini bulursan o Allah‘tır.‖der 

(Türkmen, TaĢlıova, vd. 2008: 297) 

  

 Rüyanın kadrosunda bir derviĢ vardır. Rüyanın amacı yolunu kaybeden 

Seyyad‘a yardım etmektir. Rüyada kendisine kuvvet suyu verilir ve darda kaldığında 

ne yapması gerektiği öğretilir.  

 

 iii) Rüya Sonrası 

Bade, bu hikâyede kuvvet suyu olarak adlandırılır. Ġçilen kuvvet suyu âĢığın 

darda kalmasını engelleyecektir. ÂĢığa darda kaldığında sağa bakarak Allah‘ı 

çağırması tembihlenir. Söylenenleri yapan Seyyad Bey zorlukların üstesinden gelir. 

 

i) Rüya Öncesi 

Hikâyenin Adı RÜYA ÖNCESĠ 

Rüyayı Gören  Rüyaya Hazırlık 

Seyyad Bey ile Güllü Kızı Seyyad Bey Sevgiliyi ararken yolunu kaybetmesi 

ii) Rüya 

RÜYA 

Rüyaya Giren 

KiĢi/KiĢiler 

Rüyadaki Rehberlik Rüyanın Amacı Rehberliğe 

Bağlı Unsur 

DerviĢ Kuvvet suyu içirilir ve 

darda kaldığında sağa 

bakarak Allah‘ı 

çağırması tembihlenir. 

Seyyad Bey‘in karĢılaĢtığı zorlukların 

üstesinden gelmesine yardım etmek 

Kuvvet suyu 

iii) Rüya Sonrası 

RÜYA SONRASI 

Rüyadan UyanıĢ Sonuç 

Seyyad rüyadan uyanır. KarĢılaĢtığı zorlukların üstesinden nasıl geleceğini 

öğrenir. 
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 4.7. Tahir ile Zühre Hikâyesi 

Kerem ile Aslı hikâyesinde olduğu gibi Tahir ile Zühre hikâyesinde de 

kahramanlar, çocuksuz ailelerin, din ulularının yardım etmeleriyle dünyaya gelen 

çocuklarıdır. Rüyaya girerek rehberlik edenler derviĢ veya pirlerdir. Hikâyelerde, din 

ulularının rehberliğiyle aynı anda dünyaya gelen iki kahramanın aĢk hayatları 

etrafında oluĢan hikâyeler, nesilden nesile aktarılarak anlatılır. 

 

 i) Rüya Öncesi 

Tahir ile Zühre hikâyesinin Azerbaycan varyantında, Hatem Sultan ve Ahmet 

Vezir‘in çocukları yoktur. YaĢlı bir pir, Ahmet Vezir‘e bir elma verir. Elma o kadar 

değiĢik ve güzeldir ki Ahmet Vezir akĢama kadar bu elmayı seyreder. AkĢam evine 

gidip yatar. Çocuksuzluk rüyanın hazırlık aĢamasıdır.  

 

 ii) Rüya 

 Rüyasında aynı yaĢlı derviĢ;  

 

―Ey Ahmet Vezir, elmayı al ve Hatem Sultan‘a git. Elmanın yarısını hanımınla sen ye, 

yarısını da Hatem Sultan‘la hanımı yesin. Her ikinizin de birer çocuğu olacak.‖der 

(Türkmen 1998: 37).  

  

 Rüyanın kadrosunda yaĢlı bir derviĢ vardır. Rüyanın amacı Ahmet Vezir ile 

Hatem Sultan‘ı çocuk sahibi yapmaktır. Rüyadaki rehberlik çocuk sahibi olabilmek 

için sabah verilen elmanın yenilmesidir. 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Rüyanın rehberlik etmesiyle gerçek hayatta kendisine verilen elmayı nasıl 

yiyeceğinin öğrenen Ahmet Vezir bu sayede hem kendisinin hem de Ģahın çocuk 

sahibi olmasını sağlar. 

 YaĢlı pir, birbirinden ayrı düĢen âĢıkların en büyük yardımcılarındandır. 

Tahir ile Zühre hikâyesinin bir varyantında babası Zühre‘yi bir köĢke kapatır ve 

Tahir‘in bulunup cezalandırılmasını emreder. Tahir kaçmak zorunda kalır. Bir yaĢlı 
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çift ona sahip çıkar. Bir süre sonra Tahir, Zühre‘yi görebilmek için Horasan‘ın 

yolunu tutar. Zühre‘nin köĢküne gelir. Bu arada pir, uykudaki Zühre‘nin rüyasına 

girip,  

 

―Kızım ne yatıyorsun, kalk sevgilin kapıda seni bekliyor. Aç kapıyı.‖der (Türkmen 

1998: 258). 

 

Hızır, sevgililerin kavuĢması için Zühre‘nin rüyasına girerek uzun bir 

yolculuktan sonra kendisini bulan Tahir‘i karĢılaması için onu uyandırır.  

 

i) Rüya Öncesi 

Hikâyenin Adı RÜYA ÖNCESĠ 

Rüyayı Gören Rüyaya Hazırlık 

Tahir ile Zühre Hikâyesi Tahir‘in babası Ahmet Vezir Hatem Sultan ve Ahmet Vezir‘in 

çocuklarının olmaması 

Tahir ile Zühre Hikâyesi 

(Varyant) 

Zühre Tahir‘in Zühre‘nin konağına 

gelmesi 

ii) Rüya 

RÜYA 

Rüyaya Giren 

KiĢi/KiĢiler 

Rüyadaki Rehberlik Rüyanın Amacı Rehberliğe 

Bağlı Unsur 

YaĢlı DerviĢ DerviĢ‘in sabahleyin verdiği 

elmanın eĢlerle yenilmesi 

durumunda ikisinin de çocuk 

sahibi olacağı 

Çocukları olmayan Hatem Sultan 

ve Ahmet Vezir‘i çocuk sahibi 

yapmak ve çocukları birbirine âĢık 

etmek.  

Elma 

Pir Zühre‘yi uyandırarak Tahir‘in 

geldiğini bildirmek 

Ġki âĢığın kavuĢmasını sağlamak ____ 

iii) Rüya Sonrası 

RÜYA SONRASI 

Rüyadan UyanıĢ Sonuç 

____ Hatem Sultan ve Ahmet Vezir‘in birer çocuğu olur. 

Zühre, rüyanın ikazıyla uyanır. Zühre uyanır ve Tahir‘i karĢılar. 

 

  

 4.8. Timur Han Ġle Maya Sultan Hikâyesi  

Hikâyelerdeki rüyaların bazıları kahramanlara olağanüstü yetenekler 

kazandırır. Hikâye, Timur Yılmaz‘ın Âşıklardan Halk Hikâyeleri adlı eserinin ikinci 

cildinden aktarılmıĢtır. Timur Yılmaz, hikâyeyi ÂĢık Bayram Denizoğlu‘ndan 

derlemiĢtir. Hikâye uzun zaman çocuksuz olan Timur Han ile Maya Sultan‘ın 

çocukları Turan Han ile Senem Sultan‘ın aĢkları anlatılır. Hikâyenin en önemli kısmı 

Turan Han‘ın, rüyanın rehberliğiyle olağanüstü özellikler kazanmasıdır. 
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 i) Rüya Öncesi 

Timur Han ile Maya Sultan hikâyesinde, bu çiftin çocukları Turan Han, bir av 

esnasında zor durumda olan serçeleri görür ve üzülür. Onlara yardım eder. Hızır gelir 

ve kuĢların dilini sana öğreteceğim, onlarla seni konuĢturacağım, der. Turan Han‘a 

heybesinden çıkardığı suyu içirir, çocuk uykuya dalar. Turan Han‘ın yaptığı iyilik ve 

Hızır‘ın içirdiği kutsal su rüyanın hazırlık aĢamasıdır. 

 

 ii) Rüya 

 

―Rüyasında Hızır ona kuşdilini öğretir.  Kalktığında kuşdilini kullanır.‖ 

(Yılmaz 2011: II, 334) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

Hikâyede,  içirilen su,  olağanüstü yetenekler kazandırmaktadır. Badeyle 

benzer özellikleri bulunan suyu içtikten sonra rüyada bir eğitim süreci baĢlar ve 

Turan Han kuĢdilini öğrenir. Rüyaların olağanüstü özellik kazandırmaları daha çok 

Ġslamiyet sonrası destanlarda görülen bir motiftir. Turan Han, destan kahramanları 

gibi gördüğü rüyayla kuĢdilini öğrenir.  

 

i) Rüya Öncesi 

Hikâyenin Adı RÜYA ÖNCESĠ 

Rüyayı Gören  Rüyaya Hazırlık 

Timur Han Ġle Maya Sultan 

Hikâyesi 

Turan Han Serçelere yardım etmesi 

ii) Rüya 

RÜYA 

Rüyaya Giren 

KiĢi/KiĢiler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın Amacı Rehberliğe 

Bağlı Unsur 

Hızır KuĢdilini öğretme Turan Han‘ı ödüllendirme Kutsal su 

iii) Rüya Sonrası 

RÜYA SONRASI 

Rüyadan UyanıĢ Sonuç 

____ Uyandığında kuĢdilini öğrenmiĢtir. 

 

 Dinî hikâye olarak kabul edilebilecek bir hikâyede Davut peygamber dua 

ederek Allah‘tan yardım diler. Davut peygamber zamanında kocası ölen bir kadın 
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yedi çocuğuyla çaresiz kalır. Etraftakiler ona bir torba un verirler. Bir gemi 

yolculuğunda gemi kayaya çarparak delinir. Gemideki herkes Allah‘a dua etmeye 

baĢlar. Kurtulmaları durumunda mallarının tümünü fukaraya dağıtma adağında 

bulunurlar. Allah da dualara cevap verir. Bir rüzgâr çıkarır, rüzgâr kadının un dolu 

torbasını savurarak geminin delinen yerine sokar, herkes kurtulur. Bir zaman sonra 

çaresiz kalan kadın, Davut peygamberden ununu istemeye gider. Davut peygamber 

unu yarın vereceğini söyler. Kadın huzurdan ayrılırken Davut‘un oğlu Süleyman 

kadına; ―Davut verebiliyorsa senin rüzgârda savrulan ununu versin.‖der. Kadın, 

Davut‘tan rüzgârın savurduğu unu ister. Davut çaresiz kalır ve Allah‘a yardımcı 

olması için dua eder. Davut Peygamber rüyasında Allah‘la konuĢur. Allah, Davut‘a 

gemi macerasını hatırlatır ve un çuvalının insanların kurtulması için kullanıldığını 

söyler. Kadının ise ununu kuĢluk vakti iskelede bulabileceğini bildirir (Sakaoğlu, 

Alptekin, vd. 1997: 315–320). Davut peygamber ettiği duadan sonra rüyasında 

Allah‘la konuĢur. Davut peygamber, kadının ununa nasıl kavuĢacağını rüyanın 

rehberlik etmesiyle öğrenir. 

 Hikâyelerde sevdiğinin peĢinden giden badeli âĢıklara yolculukları boyunca 

rüyalarında rehberlik edilerek sevgiliye kavuĢmalarına yardım edilir. Ahmet ile 

Hidayet adlı hikâyede Ahmet Bey, rüyasında âĢık olduğu sevgilisi Hidayet Hanım‘ı 

bulmak için Sivas‘a gider. Sivas‘ta gezerken bir gece rüyasında bir Ģehir görür. Bu 

Ģehrin Ġstanbul olduğunu ve Hidayet Hanım‘ın burada olduğunu anlar. Rüyanın 

hemen ardından Ġstanbul‘a gider (Saçkesen 2003: 14). Hikâyede âĢığa dolaylı yoldan 

bir yardım vardır. Hidayet Hanım‘ı yanlıĢ yerde aradığı, rüyasında Ġstanbul olduğu 

sonradan anlaĢılan bir Ģehir gösterilerek bildirilir. Rüyanın rehberliğiyle sevgilisini 

Sivas‘ta aramaktan vazgeçerek Ġstanbul‘da aramaya gider. 

 Rehberlik eden rüyaların olduğu hikâyelerin kesitleri aĢağıdaki tabloda bir 

arada verilmiĢtir. 
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Hikâyenin 

Adı 

RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

 

Rüyaya 

Giren 

kiĢi 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın Amacı Rehberliğe 

Bağlı Unsur 

Rüyadan 

UyanıĢ 

Sonuç 

ÂĢık Garip 

Hikâyesi 

ÂĢık 

Garip 

ġah 

Senem‘in 

evlendiril

mek üzere 

olması 

Pir Dede ÂĢık Garip‘i ġah 

Senem‘in 

gönderdiği 

nameden haberdar 

etmek 

ÂĢık Garip‘i uyandırarak 

ġah Senem‘in gönderdiği 

nameden haberdar etmek ve 

ġah Senem baĢkasıyla 

evlendirilmeden ÂĢık 

Garip‘in yola çıkmasını 

sağlamak. 

Name Rüyadaki ikazla 

ÂĢık Garip 

hemen uyanır. 

Rüyanın rehberliğiyle, 

ġah Senem‘in 

baĢkasıyla 

evlendirilmek üzere 

olduğunu öğrenir ve 

geri dönmeye karar 

verir. 

Tahir ile 

Zühre 

Hikâyesi 

Tahir‘in 

babası 

Ahmet 

Vezir 

Hatem 

Sultan ve 

Ahmet 

Vezir‘in 

çocukların

ın 

olmaması 

YaĢlı 

DerviĢ 

DerviĢ‘in 

sabahleyin verdiği 

elmanın eĢlerle 

yenilmesi 

durumunda 

ikisinin de çocuk 

sahibi olacağı 

Çocukları olmayan Hatem 

Sultan ve Ahmet Vezir‘i 

çocuk sahibi yapmak ve 

çocukları birbirine âĢık 

etmek. 

Elma ____ Hatem Sultan ve 

Ahmet Vezir‘in birer 

çocuğu olur. 

Tahir ile 

Zühre 

Hikâyesi 

(Varyant) 

Zühre Tahir‘in 

Zühre‘nin 

konağına 

gelmesi 

Pir Zühre‘yi 

uyandırarak 

Tahir‘in geldiğini 

bildirmek 

Ġki âĢığın kavuĢmasını 

sağlamak 

____ Zühre, rüyanın 

ikazıyla uyanır. 

Zühre uyanır ve Tahir‘i 

karĢılar. 

Aslı ile 

Kerem 

Hikâyesi 

Kerem‘in 

annesi 

Hanım 

Sultan 

Hanım 

Sultan ve 

keĢiĢin 

karısının 

çocukların

ın 

olmaması 

Daha 

önce elma 

fidanı 

veren Pir 

Pirin verdiği 

fidandan yetiĢen 

elmanın eĢlerle 

yenilmesi 

durumunda 

ikisinin de çocuk 

sahibi olacağı 

Çocukları olmayan Hanım 

Sultan ve keĢiĢin karısını 

çocuk sahibi yapmak ve 

çocukları birbirine âĢık 

etmek.  

Elma Hanım Sultan 

rüyadan uyanır 

uyanmaz 

yanındaki 

elmayı keĢiĢin 

karısıyla 

paylaĢır.  

Hanım Sultan ve 

keĢiĢin karısı rüyada 

öğretildiği gibi elmayı 

eĢleriyle birlikte 

yedikten sonra birer 

çocuk sahibi olurlar. 

Seyyad Bey 

ile Güllü 

Kızı 

Seyyad 

Bey 

Sevgiliyi 

ararken 

yolunu 

kaybetmes

i 

DerviĢ Kuvvet suyu 

içirilir ve darda 

kaldığında sağa 

bakarak Allah‘ı 

çağırması 

tembihlenir. 

Seyyad Bey‘in karĢılaĢtığı 

zorlukların üstesinden 

gelmesine yardım etmek 

Kuvvet suyu Seyyad rüyadan 

uyanır.  

KarĢılaĢtığı zorlukların 

üstesinden nasıl 

geleceğini öğrenir. 
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Hikâyenin 

Adı 
RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya Hazırlık 

 

Rüyaya 

Giren 

kiĢi/KiĢiler 

Rüyadaki Rehberlik Rüyanın 

Amacı 

Rehberliğe 

Bağlı Unsur 

Rüyadan 

UyanıĢ 

Sonuç 

Hurilika 

ile 

Hemrecan 

hikâyesi 

Hemrecan Babasının âĢık olduğu 

bülbülü bulabilmek için 

çıktığı seyahat. 

Hızır KarĢılaĢacağı tehlikeler 

bildirilir. 

Hemracan‘a 

karĢılaĢacağı 

tehlikeleri 

bildirerek 

yardım etme. 

____ ____ Hemrecan 

bildirilen 

tehlikelerden 

kurtulur ve 

Hurilika ile 

tanıĢır 

Kenan ile 

Hanzade 

Hikâyesi 

Kenan Kenan‘ın esir düĢmesi Pir Dua öğretilir. Kenan‘ın 

esaretten 

kurtulması 

Dua Kenan 

uyandığında 

duayı okur. 

Esaretten 

kurtulur. 

Latif ġah Mehriban 

Sultan 

Mehriban Sultan‘ın 

hasta düĢmesi 

____ Nasıl iyileĢeceği bildirilir. Mehriban 

Sultan‘ın 

iyileĢmesi ve 

Latif ġah‘a 

kavuĢabilmesi 

Ziyaret ____ Elvan 

Dağı‘ndaki 

ziyarete 

gider ve 

iyileĢir. 

Timur Han 

Ġle Maya 

Sultan 

Hikâyesi 

Turan Han Serçelere yardım 

etmesi 

Hızır KuĢdilini öğretme Turan Han‘ı 

ödüllendirme 

Kutsal su ____ Uyandığında 

kuĢdilini 

öğrenmiĢtir. 

Tablo 21: Türk Halk Hikâyelerinde Rehberlik Eden Rüyaların Kesitleri 
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 Yukarıdaki tablodan hareketle rüyada rehberlik edilen durumlar aĢağıdaki 

grafikte verilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             Grafik 71: Türk Halk Hikâyelerinde Rüyalardaki Rehberlikler 

 

 Ġncelenen hikâyelerde âĢıklara en çok karĢılaĢtıkları tehlikelerin üstesinden 

gelebilmeleri ve sevgiliye kavuĢabilmeleri için rehberlik edilir. Üç (%30) hikâyede 

tehlikelerin üstesinden gelebilmek ve üç (%30) hikâyede sevgiliye kavuĢma yolunda 

âĢığa rehberlik edilir.  Ġki (%20) hikâyede kahramanların anne veya babalarına çocuk 

sahibi olmaları için rehberlik edilir. Latif Şah hikâyesinde ölümcül hastalığa 

yakalanan Mihriban, hastalığının çaresini rüyanın rehberliğiyle öğrenir. Timur Han 

ile Maya Sultan hikâyesinde Turan han rüyasında kuĢdilini öğrenir. 

 Hikâyelerde rüyaya girerek rehberlik edenler din ulularıdır. AĢağıdaki 

grafikte yardım eden din uluları gösterilmiĢtir.  

 

3; 30% 

3; 30% 

2; 20% 

1; 10% 

1; 10% 

Tehlikelerin Üstesinden

Gelebilmek Ġçin Y.G.R.

Sevgiliye KavuĢabilmek

Ġçin Y.G.R.

Çocuk Sahibi Olabilmek

Ġçin Y.G.R.

Olağanüstü Özellikler

Kazanabilmek Ġçin

Y.G.R
Hastalığı Sağaltmak Ġçin

Y.G.R
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                            Grafik 72: Türk Halk Hikâyelerinde Rüyalarda Rehberlik Edenler 

 

 Motifin yer aldığı on hikâyenin üçer (%30) tanesinde rüyada rehberlik eden 

pir ve Hızır; iki (%20) hikâyede ise derviĢlerdir. Ġki (%20) hikâyede kahramanın 

rüyasında rehberlik edenin kim olduğu belirtilmemiĢtir. Hızır‘ın darda kalanların 

imdadına yetiĢtiği inancı hikâyelerde de görülür. Darda kalan kahramanların 

imdadına üç hikâyede Hızır yetiĢir. 

 Hikâyelerde, rehberliğin yerine gelebilmesi için bazı unsurlar öne çıkar. 

AĢağıdaki grafikte rehberliğe bağlı unsurlar oranlarıyla verilmiĢtir. 

 

 

              Grafik 73: Türk Halk Hikâyelerinde Rüyalardaki Rehberliğe Bağlı Unsurlar 

3; 30% 

3; 30% 

2; 20% 

2; 20% 

Pir

Hızır

DerviĢ

Belirsiz

2; 29% 

1; 15% 

1; 14% 

1; 14% 

1; 14% 

1; 14% 
Elma

Dua

Name

Kutsal Su

Kuvvet Suyu

Ziyaret
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 Rüyadaki rehberliklerin gerçekleĢebilmesi iki (%29) elmaya bağlıdır. Bir 

(%14) hikâyede öğretilen dua, bir hikâyede sevgilinin gönderdiği name, bir hikâyede 

din ulusunun âĢığa içirdiği kutsal su, bir hikâyede içirilen kuvvet suyu ve bir 

hikâyede âĢığın gitmesi gereken ziyaret rehberliğin yerine gelebilmesi için Ģarttır.  

  

5. Uyarı Niteliğindeki Rüyalar 

 Halk hikâyelerindeki rüya motiflerinden biri de hikâye kahramanlarına uyarı 

niteliğindeki rüyalardır. Bu rüyaları âĢıklar, onların ailesi ve âĢıkları ayırmaya 

çalıĢan kiĢiler görür. ÂĢıkların rüyaları bir tehlikenin varlığına karĢı uyarı 

niteliğindedir. Aile bireylerinin gördükleri rüyalar, âĢıkların kavuĢmalarını 

engelledikleri veya onlara zorluk çıkardıkları için kendilerine uyarı niteliğindedir. 

Sevgililer, ―Hak ÂĢığı‖ olduklarından bazen bu uyarıların yanında onları ayırmaya 

çalıĢanların cezalandırıldığı da görülür. Rüyadan sonra kiĢiler rüyadaki uyarının 

etkisiyle âĢıklara engel olmaktan vazgeçerler. Kahramanın doğumunu sağlayan veya 

müjdeleyen, daha sonra kahramana bade içiren din uluları, âĢığı koruyarak engel 

çıkaranları tehdit edercesine uyarırlar. 

 

 5.1. Ġrfânî Hoca Hikâyesi 

İrfânî Hoca Hikâyesi, F. Türkmen, M. TaĢlıova ve diğerleri tarafından ÂĢık 

ġeref TaĢlıova‘dan derlenmiĢtir. Hikâyede Süleyman ile Türkmen kızının aĢkları 

anlatılır. Hikâyede Ġrfânî‘nin annesi gençlerin evlenmesini istemediğinden gördüğü 

bir rüyada uyaruılır..  

 

 i) Rüya Öncesi 

Ġrfânî Hoca uykudayken sevdiği kız onu bulmaya gelir. Ġrfânî‘nin annesi 

oğlunun öldüğünü söyleyip kızı oradan uzaklaĢtırır. Kız remil attırır. Ġrfânî uyuduğu 

için remiller de öldü görünür. Annenin, Türkmen kızını yanıltması rüyanın hazırlık 

aĢamasıdır. 

 ii) Rüya 

 Türkmen kızının kervanı geri dönüĢ yolundayken Ġrfânî bir rüya görür. 

Rüyasında; 



482 

 

  

 

 ―Sevdiği kızla birlikte, Çıldır Gölü‘nün kenarına gelir. Tam el ele tutuştukları sırada 

bir tipi, fırtına kopar. Kızın elleri, İrfânî‘nin ellerinden kayar, göle düşer ve boğulur.‖ 

(Türkmen, TaĢlıova vd. 2008: 192). 

 

 Ġrfânî Hoca, rüyasında Türkmen kızıyla kavuĢtukları an kızını öldüğünü 

görür. Ġrfânî Hoca rüyadaki uyarıyı dikkate alır.  

 

 iii) Rüya Sonrası 

TelaĢla uyanır ve annesine kimin geldiğini sorar. Annesi gerçekleri anlatır 

Rüyada tipi, fırtına gibi engeller yüzünden sevdiğiyle kavuĢamayan Ġrfânî, rüyanın 

kendisine bir uyarı olduğunu anlayarak gerçekleri annesinden öğrenir. 

 

i) Rüya Öncesi 

Hikâyenin Adı RÜYA ÖNCESĠ 

Rüyayı Gören  Rüyaya Hazırlık 

Ġrfânî Hoca Hikâyesi Ġrfânî Hoca Türkmen kızının Ġrfânî‘yi ziyarete gelmesi, Ġrfânî 

evde olmasına rağmen annesinin öldüğünü söylemesi 

ii) Rüya 

RÜYA 

Rüyaya Giren 

KiĢi/KiĢiler 

Rüyanın Amacı Rüyadaki Uyarı Uyarıya 

Bağlı Ceza 

____ Ġrfânî‘yi uyarıp uyandırmak ve 

Türkmen kızının peĢinden 

gitmesini sağlamak. 

Ġrfânî, Türkmen kızının 

öldüğünü görür. 

____ 

iii) Rüya Sonrası 

RÜYA SONRASI 

Rüyadan UyanıĢ Sonuç 

____ Ġrfânî, annesiyle görüĢür ve gerçekleri öğrenir. 

 

 5.2. KirmanĢah Hikâyesi 

 Kirmanşah hikâyesi, A. B. Alptekin‘in Kirmanşah Hikâyesi adlı eserinden 

aktarılmıĢtır. Hikâyede Kirman ġah ve Mahperi‘nin aĢkı anlatılmaktadır. Kirman ġah 

uzun bir yolculuktan sonra Mahperi‘yi bularak onunla evlenir. KirmanĢah‘ın babası 

HurĢud ġah, çocuğunun Mahperi‘nin peĢinden gitmesini istemediğinden, dolayısıyla 

âĢıkların kavuĢmasını engellemeye çalıĢtığı için rüyada uyarılır ve azarlanır.  
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 i) Rüya Öncesi 

KirmanĢah, pirlerin bade içirmesiyle Mahperi‘ye âĢık olur ve onu bulmak için 

yolculuğa çıkmaya hazırlanır. Fakat babası HurĢud ġah engel olmaya çalıĢır. HurĢud 

ġah‘ın engel olmaya çalıĢması rüyanın hazırlık aĢamasıdır. 

 

 ii) Rüya 

KirmanĢah gibi bir oğul sahibi olmasında HurĢud ġah‘a yardım eden ve 

KirmanĢah‘a rüyada bade içeren pir, HurĢud ġah‘ın rüyasına girer.  

 

―Pir rüyada Hurşud Şah‘ı azarlar ve yolculuğa engel olmaması için onu 

uyarır. Sözünü dinlemezse onu cezalandıracağı uyarısında bulunur.‖ (Alptekin 1999: 

179–180) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

HurĢud ġah, uyanır uyanmaz oğlunu çağırır ve gitmesine izin verir. HurĢud 

ġah, rüyadaki uyarıyı dikkate alır. 

 

i) Rüya Öncesi 

Hikâyenin Adı RÜYA ÖNCESĠ 

Rüyayı Gören  Rüyaya Hazırlık 

Kirman ġah 

hikâyesi 

Kirman ġah‘ın babası HurĢud ġah HurĢud ġah‘ın, Kirman ġah‘ın âĢık olduğu 

kızı bulmak için gitmesine izin vermemesi. 

ii) Rüya 

RÜYA 

Rüyaya Giren 

KiĢi/KiĢiler 

Rüyanın Amacı Rüyadaki Uyarı Uyarıya 

Bağlı Ceza 

Pir HurĢud ġah‘ın, oğlu 

Kirman ġah‘ın 

gitmesine izin 

vermesini sağlamak. 

Pir, HurĢud ġah‘ı azarlayarak Kirman 

ġah‘ın gitmesine izin vermezse onu 

cezalandıracağını söyler. 

____ 

iii) Rüya Sonrası 

RÜYA SONRASI 

Rüyadan UyanıĢ Sonuç 

____ HurĢud ġah, Kirman ġah‘ın Mahperi‘yi bulmak için 

yolculuğa çıkmasına izin verir. 
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 5.3. Latif ġah Hikâyesi 

Latif Şah Hikâyesinin anlatmalarından birini S. Sakaoğlu, A. B. Alptekin ve 

diğerleri Behçet Mahir‘den derlemiĢlerdir. Hikâyedeki kadın kahramanın babasının 

adı Latif ġah‘tır. Latif ġah, kızına boĢ yere kötülük ettiği için rüyasında uyarılarak 

baĢına gelecekler hakkında bilgi sahibi olur.  

 

 i) Rüya Öncesi 

Latif Şah hikâyesinde geçen bu olayda, Latif ġah‘ın kızı Gatmer, Hızır‘ın 

kendisine verdiği çiçeği koklayınca hamile kalır. Babası Latif ġah, kızının bir 

edepsizlik yaptığını düĢünerek, öldürülmesi için ormana yollar. Kıza kıyamayan 

cellatlar onu öldürmekten vazgeçerek ormana bırakırlar. Gatmer zorluklar içerisinde 

çocuğunu doğurur ve ona ―Hekmet‖ adını koyar. Gatmer‘in babası tarafından 

haksızlığa uğraması ve çocuğunu zorluklar içerisinde büyütmesi rüyan hazırlık 

aĢamasıdır. 

 

 ii) Rüya 

 Çocuk sekiz yaĢındayken, Latif ġah ve karısının rüyasına, Gatmer‘e gülü 

veren Hızır gelir;  

 

―Ey Latif Şah, uyan. Senin bu fâni dünyada bir çilen var. Yedi sene çile çekeceksin. 

Ettiğin zulme karşılık çile çekeceksin. Çileni dünyada ölmeden mi çekmek istersin, 

ahrete mi kalsın?‖der. Aynı rüyayı yedi defa görürler. Rüya yorumcusuna danışırlar. 

Rüya yedi defa görüldüğü için rahmani olduğunu söyler. Cezayı dünyada iste der. O 

gece rüyada Hızır‘a bu dünyada istediğini söyler. Sabah olunca da ayaklanma çıkar ve 

saltanatı kaybeder.‖ (Sakaoğlu, Alptekin vd. 1999: 86–88) 

  

 Rüya kadrosunda Hızır vardır. Hızır yedi defa rüyaya girer. Latif ġah‘a ettiği 

zulme karĢılık yedi sene eziyet çekeceğini söyler.  

 

 iii) Rüya Sonrası 

―Babasız doğum‖ motifinin yer aldığı hikâyede Hızır, kızına haksız yere 

zulmeden Latif ġah‘ın rüyasına girerek onu uyarır. ÂĢıklardan birinin korunması 
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esasına dayanan bu rüyada, babanın zulmüne karĢılık çekeceği ceza da bildirilir. 

Aynı rüyanın yedi defa görülmesi gerçekliğini artırır. Sabah olduğunda da rüya 

gerçekleĢmeye baĢlar. Bu motif, Türk masallarında ―Gençlikte mi Kocalıkta mı?‖ 

motifi olarak sıklıkla yer alır. 

 

i) Rüya Öncesi 

Hikâyenin Adı RÜYA ÖNCESĠ 

Rüyayı Gören  Rüyaya Hazırlık 

Latif ġah Latif ġah Latif ġah‘ın, kızına idam cezası 

vermesi 

ii) Rüya 

RÜYA 

Rüyaya Giren 

KiĢi/KiĢiler 

Rüyanın Amacı Rüyadaki Uyarı Uyarıya Bağlı 

Ceza 

Hızır Latif ġah‘ı uyararak kızına 

ettiği zulümlerden dolayı 

onu cezalandırmak 

Ettiği zulümlerin karĢılığında 

çile çekecek olması 

Yedi sene 

sürecek çile 

iii) Rüya Sonrası 

RÜYA SONRASI 

Rüyadan UyanıĢ Sonuç 

____ Yedi sene çileyi bu dünyada isteyen Latif ġah, 

rüyadan uyanır uyanmaz saltanatını kaybeder. 

 

 5.4. Nevruz Bey Hikâyesi 

Nevruz Bey hikâyesi hakkındaki en önemli çalıĢmalardan birini Ali Duymaz 

hazırlamıĢtır. Hikâyede Nevruz Bey ile rüyasında bade içerek âĢık olduğu Mısır 

padiĢahının kızı Gandap Hanım arasındaki aĢk anlatılır. Hikâyede, Mısır padiĢahı 

olan Gendap‘ın babası, âĢıkların kavuĢmasını engellemeye çalıĢtığı için rüyasında 

uyarılır.   

 i) Rüya Öncesi 

Gendap‘ın babası Celal ġah, kızının Nevruz Bey‘le kavuĢamaması için Nevruz 

Bey‘i zindana attırır. ÂĢıklara çektirdiği bu eziyet rüyanın hazırlık aĢamasıdır.  

 

 ii) Rüya 

 Gendap‘ın babası iki sevgilinin kavuĢmasını sağlayan bir rüya görür. Celal 

ġah‘ın sarayında kafeste beslediği bir bülbül, bülbülün yanında bir gül ve 

Ģamdanlarında mumları vardır. Rüyasında; 
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―Bir kızıl kuş saraya girip mumları söndürür. Bu sırada kafesteki bülbül ölür, gülünde 

yaprakları dökülür.‖ (Duymaz 1996: 24) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

Vezir, padiĢahın bu rüyasını bir türlü yorumlayamaz. PadiĢahın rüyasını 

ancak bir derviĢ yorumlayabilir. DerviĢ, kızıl kuĢun Allah‘ın belası, kafesteki kuĢun 

zindandaki Nevruz, gülün Gendap, mumların da padiĢahın oğulları olduğunu, Nevruz 

ile Gendap kavuĢmazsa hepsinin öleceğini ve tahtının tarumar olacağını söyleyip 

kaybolur (Duymaz 1996: 24). Rüyadan anlaĢıldığına göre Hak âĢıklarının 

kavuĢmasını kimse engellemeye çalıĢmamalıdır. Bu rüyada hem bir uyarı hem de 

kehanet vardır. Celal ġah rüyasında sevenleri ayırmaması için uyarılırken, engel 

olması durumunda da erkek çocuklarının öleceği ve tahtının yıkılacağı kehanetinde 

de bulunulur.    

 

i) Rüya Öncesi 

Hikâyenin Adı RÜYA ÖNCESĠ 

Rüyayı Gören  Rüyaya Hazırlık 

Nevruz Bey Hikâyesi Gendap‘ın babası Celal ġah Celal ġah‘ın Nevruz Bey‘i zindana 

attırması 

ii) Rüya 

RÜYA 

Rüyaya Giren 

KiĢi/KiĢiler 

Rüyanın Amacı Rüyadaki Uyarı Uyarıya Bağlı Ceza 

____ Celal ġah‘ın âĢıkları 

ayırmasını 

engellemek 

ÂĢıkları ayırmamalıdır. AĢıkları ayırırsa erkek 

çocukları ölecek ve 

tahtı kaybedecektir. 

iii) Rüya Sonrası 

RÜYA SONRASI 

Rüyadan UyanıĢ Sonuç 

Rüyayı vezirine yorumlatır. Celal ġah rüyadaki uyarıyı dikkate alır ve Nevruz 

Bey‘i zindandan çıkarır. 

 

 5.5. Tahir ile Zühre Hikâyesi 

  ÂĢıklar kendilerini ayırmaya çalıĢan kiĢilerden veya ayrılmaları için 

kurgulanan planlardan rüyanın ikazlarıyla haberdar olurlar. Tahir ile Zühre 

hikâyesinde, âĢıklar bir araya geldiklerinde her defasında Arap Köle onları Zühre‘nin 

babasına Ģikâyet eder. Zühre‘nin babası, aldığı bu haberlerle Tahir‘i sürgüne yollar. 

Hikâyede Tahir, gördüğü bir rüyada, Arap Köle‘nin ihanet edeceği konusunda 
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uyarılır. 

 

 i) Rüya Öncesi 

Tahir ile Zühre hikâyesinin bir varyantında Tahir ile Zühre‘nin aĢkını kıskanan 

Arap köle, âĢıkları ailelerine Ģikâyet eder ve gizli gizli görüĢtüklerini söyler. Arap 

kölenin bu ihaneti, Tahir‘in göreceği rüyanın hazırlık aĢamasıdır.  

 

 ii) Rüya 

 Aynı gece Tahir bir rüya görür. Rüyasında; 

 

 ―Bir kara köpek, Zühre‘nin önüne geçip Tahir‘e geçit vermez. Tahir ne kadar uğraşsa 

da Zühre‘nin yanına varamaz. Çaresiz kaldığı sırada bir de dişi köpek ortaya çıkar ve 

iki köpek birden Tahir‘e hücum eder. Tahir kaçtıkça köpekler kovalar.‖(Türkmen 1998: 

219) 

 

―Rüyada kara köpek görme‖ motifi sembolik bir anlam taĢır. Bir tehlikenin 

varlığına iĢarettir. Tahir uyanır uyanmaz bu rüyanın kötü olayların habercisi 

olduğunu anlar. Kara ve kaygılı rüya motifi, Dede Korkut‘ta Salur Kazanının 

evininin yağmalanmasında da karĢımıza çıkar. Önce Karacık Çoban kara kaygılı rüya 

gördüğünü söyler (Ergin 2001: 40). Bir müddet sonra, Salur Kazan da kaygılı bir 

rüya gördüğünü söyler ve gördüğü rüyayı Ģöyle anlatır; 

 

―—Kara kaygılı rüya gördüm, yumruğumda çırpınan benim şahin kuşumu ölüyor 

gördüm, gökten yıldırım ak otağımın üzerine çakıyor gördüm, kapkara duman 

yurdumun üzerine dökülüyor gördüm, kuduz kurtlar evimi dişleyip yırtıyor gördüm, 

kargı gibi kara saçımı uzanıyor gördüm, uzanarak gözümü örtüyor gördüm, bileğimden 

on parmağımı kanda gördüm.‖ (Ergin 2001: 41) 

  

 Salur Kazan‘ın gördüğü bu kaygılı rüyada, kendisine bir tehlikenin var 

olduğuna dair bir mesaj vardır. Bu mesajın bir uyarı olduğunun en önemli delili 

―Kara kaygılı rüya‖ gördüğünü iletmesidir.  Tahir ile Zühre hikâyesindeki kara 

köpek, Arap kölenin; diĢi köpek ise sihirbaz kadının rüyadaki görüntüsüdür 

(Türkmen 1998: 185). 
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 iii) Rüya Sonrası 

 Tahir, rüyanın tehlikelerin habercisi olduğunu anlar ve Zühre‘ye 

kavuĢabilmek için uyarıları dikkate alır.  

 

i) Rüya Öncesi 

Hikâyenin Adı RÜYA ÖNCESĠ 

Rüyayı Gören  Rüyaya Hazırlık 

Tahir ile Zühre Hikâyesi Tahir Arap kölenin, âĢıkları ayırmak için onları 

ailelerine Ģikâyet etmesi. 

ii) Rüya 

RÜYA 

Rüyaya Giren 

KiĢi/KiĢiler 

Rüyanın Amacı Rüyadaki Uyarı Uyarıya 

Bağlı Ceza 

____ Tahir‘i uyarmak. Ġki köpek Tahir‘e saldırır. Köpeklerin kara 

olması kötü olayların habercisi olarak kabul 

edilir. 

____ 

iii) Rüya Sonrası 

RÜYA SONRASI 

Rüyadan UyanıĢ Sonuç 

____ Tahir, rüyadaki uyarıdan sonra önlemler alır. 

 

 5.6. Tufarganlı Abbas 

 Rüyada bade içirerek gençleri birbirine âĢık eden din uluları, âĢıkların 

birbirlerini bulabilmek için çıktıkları yolculukta, onları yalnız bırakmayarak onlar 

varmadan karĢılaĢacakları durumlar için gerekli hazırlıkları yaparlar.  

 Tufarganlı Abbas hikâyesi, F. Türkmen ve M. Cemiloğlu tarafından ÂĢık 

ġevki Halıcı‘dan derlenmiĢtir. Hikâyede Abbas ile Peri Hanım‘ın aĢkı anlatılır.  

 

 i) Rüya Öncesi 

Tufarganlı Abbas, sevdiği Peri Hanım‘ı bulmak için Tebriz‘e gelir. Tebriz‘e 

gelmesi bir saz ustasının göreceği rüyanın hazırlık aĢamasıdır. Tebriz‘de bir yarıĢma 

olduğunu duyar. YarıĢmaya katılabilmek için bir saz almaya karar verir. Saz 

ustasının yanına gider. Kısa bir muhabbetten sonra saz ustası Abbas‘ı tanır. Ona çok 

pahalı, değerli bir saz gösterir. Abbas, bu sazı almaya parasının yetmeyeceğini 

söyler.  

 ii) Rüya  

Saz ustası bir rüya gördüğünü anlatır. 
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― —Rüyamda gördüm. Bir pir bana geldi, beni dürttü. Yarışmayı kazanacak kişi geliyor. 

Böyle bir âşık gelecek. Ona bir saz yap. Ben ancak iki defa gelirim. Bir daha gelirsem 

gözünü çıkarırım. Sazı hazırla.  

 Bu sazı al götür, yoksa gözümü çıkarır. Seni dört gözle bekliyordum.‖ (Türkmen, 

Cemiloğlu 2009b: 109) 

  

Pir, saz ustasının rüyasına girerek gelecek olan Abbas için bir saz hazırlamasını 

ister. Sazın yapılmaması durumunda da gözlerini çıkaracağı tehdidinde bulunur. 

Rüyanın amacı Abbas‘ın yarıĢmayı kazanmasıdır. 

 

 iii) Rüya Sonrası 

Abbas, gittiği yerde rüyanın saz ustasını uyarmasıyla sazını hazırlanmıĢ bulur. 

 

i) Rüya Öncesi 

Hikâyenin Adı RÜYA ÖNCESĠ 

Rüyayı Gören  Rüyaya Hazırlık 

Tufarganlı Abbas Saz ustası Abbas‘ın Tebriz‘e gelmesi ve burada 

katılacağı yarıĢma 

ii) Rüya 

RÜYA 

Rüyaya Giren 

KiĢi/KiĢiler 

Rüyanın Amacı Rüyadaki Uyarı Uyarıya Bağlı Ceza 

Pir Abbas‘ın katılacağı 

yarıĢmayı kazanması 

Saz ustası güzel bir saz yapması 

konusunda uyarılır. 

Sazı yapmazsa 

gözleri pir tarafından 

oyulacaktır. 

iii) Rüya Sonrası 

RÜYA SONRASI 

Rüyadan UyanıĢ Sonuç 

____ Saz ustası güzel bir saz yapar, Abbas bu sazla 

yarıĢmayı kazanır. 

 

 Rüyaların bazıları uyarıdan farklı olarak haberdar etme iĢlevi görür. ÂĢık 

ġenlik ile Sümmani hikâyesinde, atıĢacak iki âĢıktan ÂĢık ġenlik, uzun bir süre 

Sümmani‘yi bekler. BeĢ kiĢi ―Sümmani‖yim diye gelir ama hiçbirinin Sümmani 

olmadığı anlaĢılır. ÂĢık ġenlik bir gece rüya görür;  

 

―Ey Şenlik, hazır ol, hasmın esas Sümmani geldi, yarın karşısına çıkacaksın.‖der 

(Sakaoğlu, Alptekin vd. 1999: 268) 
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Hikâyelerde rüya yoluyla yapılan uyarıların bazıları rüyadan uzun yıllar sonra 

gerçekleĢecek durumları bildirir. Hikâyelerden sadece Hemra ile Hurilika 

hikâyesinde yapılan uyarı gerçekleĢmez. Türkmen varyantında, erkek çocuğu 

olmayan padiĢah Hz. Ali‘nin türbesinde gidip dua eder ve uyur. Gece sabaha karĢı 

bir rüya görür;   

 

―Padişah, kalk yerinden, sana üç oğul ve bir kız veriyoruz. Ama hepsini on dört 

yaşında alacağız.‖denilir (Naciye 2001: 421).  

 

PadiĢah rüyadaki uyarının gerçekleĢeceğini bildiğinden endiĢelenmektedir. 

Çocuklar on dört yaĢlarına geldiklerinde, Hemra o güne kadar çok iyilik yaptığından 

hayatları bağıĢlanır.  

 ÂĢıklar, halk tarafından kutsal olarak kabul edilirler. Onlar hakkında yanlıĢ 

düĢüncelere sahip olanlar rüyalarında uyarılırlar. Kayseri‘de Seyrânî ile ilgili 

anlatılan bir menkıbede, Yukarı Develi‘den iki arkadaĢ Seyrânî‘yi ziyaret etmek 

isterler ve diğer bir arkadaĢlarına da haber verirler. ArkadaĢları, Seyrânî‘nin ziyaret 

edilecek kıymetli bir adam olmadığını, sarhoĢun biri olduğunu, bu yüzden ziyarete 

gelmeyeceğini söyler. Bunları söyleyen adam o gece bir rüya görür. Rüyasında; 

 

 ―Kıyamet kopmuş, herkes sırat köprüsünden geçmekte, ama kendisine sıra gelince bir 

türlü geçememektedir. Zebaniler, ―Haydi yürü geç!‖diye zorlarlar. Adam bu 

durumdayken Seyrânî atıyla çıkagelir. Adama ―Bin terkime‖der. Onu atına bindirir. 

Sıratı kuş gibi geçerler.‖ (Kahyaoğlu 1982: 18–20) 

 

 Adam rüyanın etkisiyle arkadaĢlarına katılır ve ziyarete gider. Seyrânî 

durumdan haberdar olduğu için gelenleri kapıda karĢılar.  Bu rüya, Seyrânî‘nin 

ulviliğini artırır. Seyranî‘ye inanmayan kiĢi rüyada uyarılmıĢ olur. 

 Hikâyelerde bir uyarının olduğu rüyalar motifleriyle beraber aĢağıdaki 

tabloda bir arada verilmiĢtir. 
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Hikâyenin 

Adı 
RÜYA ÖNCESĠ RÜYA RÜYA SONRASI 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya Hazırlık 

 

Rüyaya Giren 

kiĢi/KiĢiler 

Rüyanın Amacı Rüyadaki Uyarı Uyarıya Bağlı 

Ceza 

Rüyadan 

UyanıĢ 

Sonuç 

Latif ġah Latif ġah Latif ġah‘ın, kızına 

idam cezası vermesi 

Hızır Latif ġah‘ı uyararak 

kızına ettiği 

zulümlerden dolayı 

onu cezalandırmak 

Ettiği zulümlerin 

karĢılığında çile çekecek 

olması 

Yedi sene 

sürecek çile 

____ Yedi sene çileyi bu 

dünyada isteyen Latif 

ġah, rüyadan uyanır 

uyanmaz saltanatını 

kaybeder. 

Nevruz 

Bey 

Hikâyesi 

Gendap‘ı

n babası 

Celal ġah 

Celal ġah‘ın Nevruz 

Bey‘i zindana 

attırması 

____ Celal ġah‘ın 

âĢıkları ayırmasını 

engellemek 

ÂĢıkları ayırmamalıdır. ÂĢıkları ayırırsa 

erkek çocukları 

ölecek ve tahtı 

kaybedecektir. 

Rüyayı 

vezirine 

yorumlatır. 

Celal ġah rüyadaki 

uyarıyı dikkate alır ve 

Nevruz Bey‘i zindandan 

çıkarır. 

Kirman 

ġah 

hikâyesi 

Kirman 

ġah‘ın 

babası 

HurĢud 

ġah 

HurĢud ġah‘ın, 

Kirman ġah‘ın âĢık 

olduğu kızı bulmak 

için gitmesine izin 

vermemesi. 

Pir HurĢud ġah‘ın, 

oğlu Kirman ġah‘ın 

gitmesine izin 

vermesini 

sağlamak. 

Pir, HurĢud ġah‘ı 

azarlayarak Kirman ġah‘ın 

gitmesine izin vermezse 

onu cezalandıracağını 

söyler. 

____ ____ HurĢud ġah, Kirman 

ġah‘ın Mahperi‘yi 

bulmak için yolculuğa 

çıkmasına izin verir. 

Ġrfânî Hoca 

Hikâyesi 

Ġrfânî 

Hoca 

Türkmen kızının 

Ġrfânî‘yi ziyarete 

gelmesi, Ġrfânî evde 

olmasına rağmen 

annesinin öldüğünü 

söylemesi 

____ Ġrfânî‘yi uyarıp 

uyandırmak ve 

Türkmen kızının 

peĢinden gitmesini 

sağlamak. 

Ġrfânî, Türkmen kızının 

öldüğünü görür. 

____ ____  Ġrfânî, annesiyle görüĢür 

ve gerçekleri öğrenir. 

Tahir ile 

Zühre 

Hikâyesi 

Tahir Arap kölenin, âĢıkları 

ayırmak için onları 

ailelerine Ģikâyet 

etmesi. 

____ Tahir‘i uyarmak. Ġki köpek Tahir‘e saldırır. 

Köpeklerin kara olması 

kötü olayların habercisi 

olarak kabul edilir. 

____ ____  Tahir, rüyadaki uyarıdan 

sonra önlemler alır. 

Tufarganlı 

Abbas 

Saz ustası Abbas‘ın Tebriz‘e 

gelmesi ve burada 

katılacağı yarıĢma 

Pir Abbas‘ın katılacağı 

yarıĢmayı 

kazanması 

Saz ustası güzel bir saz 

yapması konusunda 

uyarılır. 

Sazı yapmazsa 

gözleri pir 

tarafından 

oyulacaktır. 

____  Saz ustası güzel bir saz 

yapar, Abbas bu sazla 

yarıĢmayı kazanır. 

Tablo 22: Türk Halk Hikâyelerinde Uyarı Niteliğindeki Rüyaların Kesitleri 
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Yukarıdaki tablodan hareketle rüyadaki uyarılar aĢağıdaki grafikte bir arada 

verilmiĢtir; 

 

 

              Grafik 74: Türk Halk Hikâyelerinde Rüyalardaki Uyarıların Niteliği 

 

 Ġncelenen altı hikâyede en çok âĢıkları ayırmaya çalıĢanlar rüya aracılığıyla 

uyarılırlar. Üç (%50) hikâyede âĢıkları ayırmaya çalıĢanlar uyarılırlar. Üç hikâyede 

de bu rüyaları âĢıkları ayırmaya çalıĢan aileleri görür. Bade içerek âĢık olan hikâye 

kahramanlarının kavuĢmalarına engel olmaya çalıĢan bu ailelere, kavuĢmaya engel 

olmaları durumunda da cezalandırılacakları bildirilir. Rüyadan uyanan ailelere 

âĢıklara engel olmaktan vazgeçerler. Ġki (%33) hikâyede âĢıklar karĢılaĢacakları 

tehlikelere karĢı uyarılırlar. Kahramanlar bu rüyaların kötü bir olayın habercisi 

olduğunu anlar ve önlemlerini alırlar. Bir (%17) hikâyede ise sıradan kiĢilerin 

rüyasına din uluları girerek sevgiliyi bulmak için yolculuğa çıkan âĢığa yardım 

edilmesini isterler. 

 

6. Kurgusal Rüyalar 

 Ġncelenen halk hikâyelerinin sadece birinde görülen bu motifte, hikâye 

kahramanı rüya görmediği halde rüyanın insanlar üzerindeki inandırıcılık gücünden 

faydalanarak bir rüya kurgular.  

 Latif Şah hikâyesinde Hindistan ġahı‘nın kızı Mehriban Sultan, Latif ġah‘ın 

ününü duyar ve onu görmek için ailesine bir rüya gördüğü yalanını söyler. Rüyasında 

3; 50% 

2; 33% 

1; 17% 
AĢıkları Ayırmaya

ÇalıĢanları

Uyarmak

AĢığı Tehlikelere

KarĢı Uyarmak

AĢığa Yardım

Edilmesi için

Uyarmak
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―Yemen Ģehrinin Elvan Dağlarında bir türbe var. Aksakallı, yeĢil sarıklı bir pir bana 

dedi ki; ―Ay kızım, sen gidip o türbeyi ziyaret etmezsen yakın zamanda 

ölürsün.‖gördüğünü söyler. Amacı bu yolculuğa çıkıp Latif ġah‘ın yaĢadığı yere 

gitmektir. Ailesi tek çocukları olduğu için Mihriban Sultan‘ın isteğini yerine getirir 

(Aslan 1992: 295). Rüyanın inandırıcılığını artırmak için kutsal mekânları ziyaret ve 

rüya aracılığıyla uyarı vardır. Kızlarının ölmesini istemeyen aile bu seyahate karĢı 

çıkmaz.   

 

7. Kehanet Ġçeren Rüyalar 

 Kehanet içeren rüyalar ileride karĢılaĢılacak durumlar hakkında bilgi verir. 

Hikâye kahramanları rüyadaki kehanetleri dikkate alarak gelecek için hazırlanırlar. 

Kuran‘daki Hz. Yusuf kıssasından hareketle anlatılan Yusuf ile Züleyha hikâyesinde, 

Yusuf kuyudan kurtulup Züleyha‘nın sarayına yerleĢtikten sonra Mısır‘ın kralı bir 

rüya görür; 

  

―Mısır‘ın üzerine yeniden bir ay doğdu. Mısır şehri aydınlandı. Herkes birden bire ayın 

ışığı etrafında toplandı. Mısır‘ın meydanları yüz binlerce kişiyle doldu. Herkes yeni 

ışığa doğru ilerledi.‖  

 

 Rüyayı kimse tabir edemez. O zaman köle olan Yusuf rüyayı yorumlar. 

―Senin gördüğün rüyada, ay bir devlete iĢarettir. Sen bu dünyadan göçüp gideceksin, 

öleceksin. Yeni bir devlet gelecek. Yeni devlet sadece Mısır‘ı değil bütün kâinatı 

aydınlatacak.‖der. Rüya yorumundan dört gün sonra kral ölür (Sakaoğlu, Alptekin 

vd. 1999: 163). Bu rüya, Kuran‘daki kıssada anlatılan ve Hz. Yusuf‘un ileride 

peygamber olacağı kehanetini içeren rüyayla örtüĢmektedir. Yine aynı kıssada, kralın 

gördüğü ve sadece Hz. Yusuf‘un tabir ettiği yedi sene bolluk yaĢandıktan sonra yedi 

sene kıtlık yaĢanacak kehanetini içeren rüyanın benzeri hikâyede de görülür. Yusuf 

ile Züleyha hikâyesinde Yusuf ile Züleyha evlendikten sonra bir gece ikisi de aynı 

rüyayı görürler. Rüyada;  

 

―Mısır‘a rahmet yağmıyordu. İkisi beraber el açıp dua ettiler. Duadan sonra Mısır‘ın 

üzerine siyah bir bulut gelir ve arkasından yağmur yağar. Etraf yeşillenir.‖  
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Rüyadan sonra yine ikisi Hz. Pir‘i rüyalarında görürler; 

 

 ―Ya Yusuf, ya Züleyha, sabahtan kalkıp el kaldırın. Mısır‘da bir kıtlık olacak, bu 

kıtlığı defetmek için Allah‘a yalvarın.‖der (Sakaoğlu, Alptekin vd. 1999: 170).  

 

Birbiriyle bağlantılı bu iki rüyanın ilkinde bir kehanet varken ikinci rüya kehanette 

belirtildiği gibi gelecek kıtlığa karĢı bir yol gösterme, rehberlik etme vardır. 

 Âşık Garip hikâyesinin bir varyantında ailenin üç çocuğunun gördüğü rüyalar 

birer kehanet içerir. Bunların her biri ayrı ayrı rüya görürler. Büyük kardeĢ kendini 

padiĢah olarak, ortanca tüccar olarak, en küçükleri de kendisini âĢık olarak görür. 

Bunların rüyaları gerçekleĢir. Garip, en küçükleri olduğu için Ģair olur (Türkmen 

1995: 17). 

 Türk halk hikâyelerinde rüyalar, hikâyelerin çatısını oluĢturan ögelerdendir. 

Rüyaların büyük bir bölümüaĢk hikâyelerinde görülür. Rüyaların âĢık etmek, 

rehberlik etmek, müjde vermek, kahramanları uyarmak, ad ve mahlas vermek, 

kehanet bildirmek ve kurgulamak gibi iĢlevleri vardır. Rüyaları en çok yöneticiler ile 

çocukları ve sıradan insanlar görürler. Sıradan insanlar gördükleri rüyalarla 

kendilerinden daha üst sınıftaki insanlara âĢık edilirler. Sıradan insanlara aĢk 

yolculuğu boyunca din uluları yine rüyalarında yardımcı olurlar. Yöneticiler ve 

çocukları gördükleri rüyalarla yine eĢ statüdeki birine âĢık edilirler.  

 Türk halk hikâyelerinde yer alan rüyaların çeĢitli hazırlık aĢamaları vardır. 

Çocuksuzluk, zor durumda olma, dua etme, sevgiliyi görme, haksızlığa uğrama, esir 

düĢme rüyaların belli baĢlı hazırlık aĢamalarıdır. Kahramanların sevgili dıĢında 

rüyalarında gördükleri karakyerlerin tümü din ulularıdır. Pirler, derviĢler ve Hızır 

rüyada en çok görülen karakterlerdir. Rüyalardaki temel simge badedir. Badeden 

sonra elma, rüyada en çok görülen simgedir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRK MASALLARINDA RÜYA 

 

I. Masal Kavramı 

 “Masal‖ kelimesi Türkçeye, Arapça ―Mesel‖ kelimesinden geçmiĢtir. Masal 

kelimesi Azerbaycan Türkçesinde ―nağıl‖, BaĢkurt Türkçesi ve Tatar Türkçesinde 

―äkiyät‖,  Kazak Türkçesinde ―şabuv‖, Kırgız Türkçesinde ―at çabū‖, Özbek 

Türkçesinde ―ertäk‖, Türkmen Türkçesinde ―erteki‖, Uygur Türkçesinde ―çöçäk‖ 

kelimeleriyle karĢılanmaktadır (KarĢılaĢtırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü 1991: I, 562). 

 Masal için sözlüklerde, ansiklopedilerde ve bilim insanlarının çalıĢmalarında 

çeĢitli tanımlar yapılmıĢtır. Kamȗ s-ı Türkî‘de masal; ―mesel, âdâb ve ahlâk 

nasahiye müteallik küçük hikâye. Masal bundan galattır.‖ olarak tanımlanır 

(ġemseddin Samî 1996: 1288). Ferit Devellioğlu, masalı ―mesel‖ olarak ele alır ve 

―Terbiye ve ahlâka faydalı, yararlı olan hikâye‖ tanımını yapar (Devellioğlu 1998: 

625). Türkçe Sözlük‘te masal için dört tanım verilir; ―1. Genellikle halkın yarattığı, 

ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla insanların veya tanrıların 

başından geçen, olağan dışı olayları anlatan hikâye, 2. Öğüt verici, ahlak dersi 

veren alegorik eser, 3. Boş ve yalan söz, 4. Değersiz, önemsiz şey‖ (Türkçe Sözlük 

2005: 1349) 

 ġükrü Elçin, ―Masal‖ kelimesinin HabeĢçede ―Mesl‖, Ârâmicede ―maslâ‖, 

Ġbrânicede ―mâsâl‖ olduğunu belirtir. Masalı;―Bilinmeyen bir yerde, bilinmeyen 

şahıslara ve varlıklara ait hadiselerin macerası, hikâyesi‖ Ģeklinde tanımladıktan 

sonra, masalın belli baĢlı özelliklerini; ―Köklü bir geleneğe bağlı, kolektif karakter 

taşıyan hayalî-gerçek, mücerret-müşahhas, maddi-manevi bir takım konu, mâcera, 

olay, problem, motif ve unsurlar nesir dili ile vakit geçirmek, insanları eğlendirirken 

terbiye etmek düşüncesinden hareketle, hususi bir üslûpla anlatılırlar.‖Ģeklinde 

aktarır (Elçin 2000: 368–369). 

 Pertev Naili Boratav masalın tanımını ―Nesirle söylenmiş, dinlik ve büyülük 

inanışlardan ve törelerden bağımsız, tamamıyle hayal ürünü, gerçekle ilgisiz ve 

anlattıklarına inandırmak iddiası olmayan kısa bir anlatı‖ Ģeklinde yapar (Boratav: 

75). 
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 Saim Sakaoğlu, Gümüşhane ve Bayburt Masalları adlı eserinde masalı; 

―Kahramanlarından bazıları hayvanlar ve tabiatüstü varlıklar olan, olayları masal 

ülkesinde cereyan eden, hayal mahsulü olduğu halde dinleyenleri inandırabilen bir 

sözlü anlatım türüdür.‖ Ģeklinde tanımlar (Sakaoğlu 2002: 4). 

 Ali Berat Alptekin, Taşeli Masalları adlı eserinin ön sözünde masalı ―Büyük 

ölçüde nesirle anlatılmış ve dinleyicileri inandırmak gibi bir iddiası bulunmayan, 

hayal ürünü olan nesir şeklindeki anlatmalar.‖ olarak tarif eder (Alptekin 2002: XI). 

 Mehmet Naci Önal, masal anlatıcılarının ve masal dinleyicilerinin öne 

çıkarıldığı, masal ortamının irdelendiği, masalın icra ediliĢ biçiminin (Performansın) 

üzerinde durulduğu bir yöntemle hazırladığı Muğla Masalları adlı eserinde masal 

için; ―Masal, gerçek veya gerçeküstü, kimi zaman doğrudan, kimi zaman sembolik 

olarak belirli bir üslup ve kalıp ifadeler çerçevesinde anlatılan, genellikle içinden ya 

dersler çıkarılan, ya da eğlendirmeyi hedefleyen çoğu zaman ikisinin de bir arada 

olduğu, inandırma kaygısı taşımayan ağzından bal damlayan anlatıcıları bulunan, en 

eski zamanlardan beri halkın edebî ihtiyacını karşlayan halk kültürünün yaygın ve 

günümüze dek gelebilen nesir ürünlerinden biridir.‖ Ģeklinde bilgiler verir (Önal 

2011: 2).  

 Masalların farklı unsurlarını göz önünde bulundurarak uluslararası 

sınıflandırma çalıĢmaları yapılmıĢtır. Bu sınıflandırma çalıĢmaları sayesinde, 

milletlerin kültür hazineleri olarak kabul edilebilecek millî masalların, aynı zamanda 

ortak uluslararası özellikleri olduğu tespit edilmiĢtir. Bu tasniflerin ortaya koyduğu 

uluslararasılıkla beraber masalların kaynağı ile ilgili görüĢler zenginleĢmiĢtir.  

 Masal tipleri ve masal motifleri sınıflandırmaların ana unsurlarıdır. 

Kültürümüzün zengin ögelerinden masallarımızın uluslararasındaki konumu, tip ve 

motif üzerine yapılan bu tasniflerle belirginleĢir. 

 Türk masallarının sınıflandırılmasını ilk olarak Wolfram Eberhard ve Pertev 

Naili Boratav Typen Türkischer Volksmärchen adlı eserlerinde yapmıĢlardır. Eserde 

378 masal tipi tespit edilmiĢtir. Aynı zamanda eserde yer alan motif listesi, 

Thompson‘ın Motif Index adlı çalıĢmasında kullanılmıĢtır. Hazırlanan masal tip 

kataloğunda 23 tip tespit edilir. Bu tipler Ģunlardır; 

 

 A. Hayvan Masalları 1–22 (22 tip) 
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 B. Hayvan ve Ġnsan 22–33 (11 tip) 

 C. Hayvan veya Bir Ruh Ġnsana Yardım Eder 34–82 (49 tip) 

 D. Tabiatüstü Bir Ruh veya Hayvanla Evlenme 83–109 (27 tip) 

 E. Ġyi Ruhla ve Evliyalarla YaĢama 110–122 (13 tip) 

 F. Kaderin Hâkimiyeti 123–142 (20 tip) 

 G. Rüya 143–145 (3 tip) 

 H. Kötü Ruhlarla YaĢama 146–168 (23 tip) 

 I. Sihirbazlar 169–184 (16 tip) 

 J. Bir Kız Sevgili Bulur 185–196 (12 tip) 

 K. Bir Erkek Sevgili Bulur 197–222 (25 tip) 

 L. Fakir Kız Zenginle Evlenir 223–238 (16 tip) 

 M. Kıskançlık ve Ġftira 239–255 (17 tip) 

 N. Hor Görülen Koca Kahramandır 256–258 (3 tip) 

 O.Zina ve BaĢtan Çıkarma 259–280 (22 tip) 

 P. Acayip Ġcraat ve Olaylar 281–289 (8 tip) 

 Q. Acayip Davalar 289–301 (13 tip) 

 R. Realist Masallar 302–310 (9 tip) 

 S. Acayip Tesadüfler 311–316 (6 tip) 

 T. Komik Hikâyeler 317–332 (6 tip) 

 U. Aptal ve Tembel Erkeler ve Kadınlar 323–338 (16 tip) 

 V. Hırsız ve Dedektif 339–349 (16 tip) 

 W. Akıllı, Hilekâr veya Cimri Erkek ve Kadınlar 350–378 (29 tip) (Eberhard, 

Boratav 1953: 5–11). 

 Masallarla ilgili bir diğer sınıflandırma çalıĢması masallardaki motiflerle 

ilgilidir. Bu alandaki en önemli çalıĢma Stith Thompson‘un hazırladığı Motif Index 

of Folk-Literature adlı çalıĢmadır. Konularına göre bir araya getirilen motifler yirmi 

üç baĢlık oluĢturur. Toplam altı ciltten oluĢan eserdeki baĢlıklar Ģunlardır;  

 

 A. Mitolojik Motifler 

 B. Hayvanlar 
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 C. Yasak 

 D. Sihir 

 E. Ölüm  

 F. Olağanüstülükler 

 G. Devler 

 H. Ġmtihanlar 

 I. Akıllı ve Aptal 

 K.Aldatmalar 

 L. Kaderin Ters Dönmesi 

 M. Geleceğin Tayini 

 N. ġans ve Talih 

 P. Cemiyet 

 Q. Mükâfatlar 

 R. Esirler ve Kaçaklar 

 S. Anormal Zulümler 

 T. Cinsiyet 

 U. Hayvanın Tabiatı 

 V. Din 

 W. Karakter Özellikleri 

 X. Mizah 

 Z. ÇeĢitli Motif Grupları (Thompson 1955: 29–35) 

 

II. Türk Masallarında Rüyaların ĠĢlevleri 

 Masal ve rüyaların ortak özelliklerinin yanında birbirinden ayrılan yönleri 

vardır. Rüyalar ve masallar benzer zaman, mekân ve Ģahıs kadrosuna sahiptir. 

Rüyalardaki pek çok motif, masallarda da yer almaktadır. Kılık değiĢtirmek, mekân 

ve zaman değiĢtirmek, ölmek, dirilmek, uçmak gibi birçok imkânsız hadise hem 

rüyalarda hem de masallarda gerçekleĢmektedir. Rüya tabirleri yoluyla, rüyalardaki 

Ģifreler ve semboller çözüldüğü gibi, masallardaki olay, durum, Ģahıs, nesne, canlı-

cansız bütün unsurların arka planındaki semboller çözülebilir (Bilkan 2001: 53). 
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Rüya ve masalların benzer yönlerinin yanında birbirlerinden farklı yönleri vardır. 

Rüyalar, masala benzese de anlatıcı farklıdır. Rüyalarda, görünürde bir anlatıcı 

yoktur. Masal anlatıcılarının anlattığı büyülü dünya, yerini görsel imgelerle dolu bir 

dünyaya bırakır. Rüyalar, kontrolün elinizde olmadığı bir dünyadır. Bu açıdan 

uyanmadığınız sürece anlatımı durduramadığınız bir masal gibidir. BaĢlayınca 

bitmesini beklemekten baĢka bir çare yoktur. Rüyalar, bireysel masallardır. Kaynağı 

farklı olan, kiĢiden kiĢiye değiĢen senaryolardır. Masallar gibi toplumdan topluma 

dolaĢmazlar (Gezgin 2007: 15–16). Rüyalar, bireysel senaryolar olsalar da ortak 

iĢlevlerinden dolayı kültür örneği olarak kabul edilmelidirler. Bu tipteki rüyalar 

kültürü nesilden nesile aktarır. 

 Masallarda ve rüyalarda tezadın doğurduğu ―komiklik‖ vardır. Masal ve 

rüyalardaki akıl ve mantığın aradan çıkması durumunda sadece ―absürt‖ 

denilebilecek unsurlar kalır (Bilkan 2001: 53).  

 Türk masallarında rüya motifinin birçok iĢlevi vardır. Bu iĢlevlerden önce 

rüyanın bir masal tipi olarak kabul edildiği Typen Türkischer Volksmärchen adlı tip 

kataloğuna bakmak gerekir. Eberhard ve Boratav tip kataloglarında G maddesini 

―Rüya‖ olarak belirlemiĢlerdir. Rüya baĢlığı altında üç masal tipine yer vermiĢlerdir. 

Bu üç masalın en belirgin özelliği rüyanın masalın tümünü oluĢturması ve bunun 

masalın sonunda kahramanın uyanmasıyla anlaĢılmasıdır. Katalogda rüyayla 

temellendirilmiĢ masal tipleri Ģunlardır; 

  

 143. Masal Tipi 

 ―Bir hamal, bir dükkândan diğerine yük taşımaktadır. Bir gemiyi boşaltmak 

için kendini çağırırlar. O da bu arada altınla dolu iki torba çalar. Böylece altından 

bir gemi yapar ve başka bir memlekete gider. Orada bir prensesle evlenir. Ertesi 

sabah sarayında uşakları kendisini uyandırmak için yüzüne gül suyu dökerler. O 

anda hamal uyanır. Meğer köpeğin birisi, o bu rüyayı görürken yüzüne siğmiş.‖ 

(Eberhard, Boratav 1953: 157) 

 

 

 144. Masal Tipi 
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 ―Fakirin birisi umumi bir banyoda bir zenginin elbiselerini giyer. Zengini de 

denize atar. Zenginin evine gelir. Onun karısına rastlar. Karısı da ona kocasının 

adını unuttuğunu söyler. Fakat kendisi de denize attığı zengin adamın adını 

bilmediğinden kendisinin sahte olduğu anlaşılır. Kadın bu sahtekârlığı örtbas eder. 

Padişahın, kendisine hikâyeler anlatan birisini aradığını söyler ve padişaha 

gitmesini tavsiye eder. Padişaha gider. Padişaha hikâyeler anlatması gerekmektedir. 

Fakat aniden helaya gider. Uyanır ki hepsi rüya.‖ (Eberhard, Boratav 1953: 157–

158) 

 145. Masal Tipi 

 ―Küçük Doruk kendisine bir değnek keser. Ejderhanın birisi ondan yardım 

ister ve onu mağarasına götürür. Küçük Doruk, orada ejderhayı tehdit eden bir 

aslanı öldürür. Ejderha aniden bir kıza dönüşür. Doruk uyanır bakar ki hepsi rüya.‖ 

(Eberhard, Boratav 1953: 157–158) 

 

 Bu üç masal tipinde, masal kahramanları, gerçek hayattaki sosyal 

durumlarından farklı olarak, hayalini kurdukları veya arzuladıkları sosyal konumu 

rüyalarında görmektedirler. Gerçekte fakir olan kahraman, rüyada kendini zengin 

olarak görür veya kendinden beklenmeyecek Ģekilde bir kahramanlık yapar ve güzel 

bir kıza sahip olur. Fakir kahraman, zengin olabilmek için hırsızlık yapabilmekte 

veya bir adamı denize atabilmektedir. ÇeĢitli etmenlerin sonucunda uyanan 

kahraman, her Ģeyin rüya olduğunu fark edip üzülmektedir. 

 Rüyaların temellendirdiği bu üç masal tipinden çok daha fazlası yeni 

araĢtırmalarla, derlemelerle ortaya çıkmıĢtır. 

 Thompson,  Motif Index of Folk-literature adlı eserinde ―F‖ maddesini 

―Olağanüstülükler‖ olarak belirlemiĢtir. ―F‖ maddesinin 1068 sayılı alt baĢlığı 

―Realist Rüyalar‖ olarak kabul edilir. 

 Türk masalları üzerine yapılan bilimsel çalıĢmaların çoğunda, Motif Index‘ın 

motif baĢlıkları dikkate alınarak masallardaki motifler tespit edilmiĢ ve masalların 

uluslararası konumu belirlenmiĢtir. Bu motif çalıĢmalarında, masallarda geçen 

rüyalar genellikle ―F.1068 Realist Rüyalar‖ baĢlığı altında ele alınmıĢtır. Bu 

çalıĢmalarda rüyalar farklı Ģekillerde incelenmemiĢ ve iĢlevlerine göre farklı baĢlıklar 

oluĢturulmamıĢtır. 
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 Türk masallarında rüyaların en belirgin iĢlevi, kahramana rehberlik 

etmeleridir. Kompleks tabiatlı olan bu rüyalarda, olağanüstü anlayıĢ ve olağan dıĢı 

güç gerektiren durumları çözebilmek için kahramana rehberlik edilerek problemin 

çözümü için gerekli çarelere ulaĢmasında yol gösterilir (Günay 1999: 89). Kahraman, 

güç durumların üstesinden gelme, çocuk sahibi olma, belirli hastalıkları sağaltma, 

kılık değiĢtirme, dönüĢüm, zenginleĢme gibi durumlar için rüyaların yol 

göstermelerinden faydalanır. Rüyada genellikle Hızır, derviĢler, aksakallı adamlar, 

ak saçlı kadınlar rehberlik etmektedir.  

 Masallarda, kehanet bildiren rüyalar geniĢ yer tutar. Tehlikelerin, belaların, 

mutlu günlerin, ülke yönetimi ile ilgili kehanetlerin açıkça ve doğrudan doğruya 

nasihat, uyarı bazen de emir Ģeklinde sözlü mesajlara bürünerek rüyalara yansıdığı 

görülür (Hopkins 1976: 136). Masalların bazılarında alegorik mesajlı rüyalara 

rastlanır. Bu tür rüyalarda tabir ve tefsirle anlaĢılan Ģifreli bir dil kullanılmaktadır 

(Hopkins 1976: 136). Özellikle padiĢahların gördüğü rüyalarda bir tabire ihtiyaç 

hissedilir. Masalların bazılarında eğitici ve ders verici rüyalar yer alır. Bu masallarda 

rüya kıssadan hisse çıkarılmasına yardımcı olur ve ahlaki değerlere iĢaret eder 

(Hopkins 1976: 137).  Uyarıların yer aldığı bu rüyalarda kahraman rüyanın içeriğine 

göre hareket eder. 

 Rüya motifi bazı masallarda sebep durumundadır. Masalın baĢında ortaya 

çıkan rüyanın içeriği masalın yapısını oluĢturur. Masalın içindeki hareketler 

doğrudan rüyadan belirir. Bazı masallarda da masalın oluĢumu rüya motifine 

bağlıdır. Masal bir rüya ile baĢlar ama kahraman rüyaya bir anlam veremez. Masalın 

sonunda yaĢadıklarıyla rüyası bir anlam kazanır (Günay 1999: 90). 

 Rüyada görerek âĢık olma, masallardaki önemli rüya motiflerindendir. Erkek 

veya kadın kahramanlar rüyalarında gördükleri kiĢilere âĢık olurlar. Bazı 

kahramanlar bu rüyayı çevrelerine anlatırken, bazı kahramanlar rüyada âĢık 

olduklarından kimseye bahsetmeyerek tedavisi imkânsız hastalıklara yakalanırlar. 

Masalların bazılarında hayvanlar, rüyaların yol göstericiliğine inanarak rüyaya 

yatmaktadırlar.  

 Masal kahramanları, rüyaların insanları ikna etme gücünü göz önünde 

bulundurarak, çıkarları doğrultusunda görmedikleri halde rüya gördüklerini 

söyleyebilirler. 
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 Ġncelenen masalların bazıları Türk dünyasına aittir. Ġncelenen eserlerden 

hareketle Türk masallarında rüyaların iĢlevleri Ģu Ģekilde tespit edilmiĢtir; 

 

1. Rehberlik Eden Rüyalar 

 Türk masallarında rüyaların en belirgin iĢlevi, masal kahramanına rüyada 

rehberlik etmektir. Masaldaki kahramanlara rüyalarında yol gösterilmektedir. 

Kahramanlar, rüyalarında karĢılaĢtıkları zor durumların üstesinden gelmenin, maddî 

ve manevî nasiplerini kazanmanın, sevdiklerine kavuĢmanın, çocuk sahibi olmanın, 

ölümden kurtulmanın yolunu gördükleri rüyalarda öğrenirler. Rüyalarda 

kahramanlara rehberlik edenler pirler, yaĢlı adamlar, ayın ondördü gibi güzel 

perilerdir. Bu Ģahısların kahramana rüyasında rehberlik etmelerindeki asıl neden, 

kahramanı korumaktır. 

 

 1.1. Nasibin Kazanılmasına Rehberlik Eden Rüyalar 

 Rüyaların bu iĢlevinde kahraman gördüğü rüyayla maddi veya manevi 

yönden nasiplendirilmektedir. Birçok tehlikenin olduğu bu yolda rüyalar 

kahramanların baĢyardımcılarıdır. Maceradan maceraya koĢan masal kahramanları 

nasipleri olan sevdiklerine de yine rüyalarının yol göstermeleriyle kavuĢurlar.     

 

 1.1.1. Maddi Nasiplendirme 

 Türk masallarında, kahramanlar geçimlerini sağlayamadıklarında veya 

yaptıkları iyiliklerin karĢılığında, rüyalarında maddi değeri olan unsurları nasıl elde 

edeceklerini öğrenirler. Genellikle fakir olan ve çevrelerinde dürüst olarak bilinen 

kiĢiler, rüyaların yol göstermeleriyle maddi değeri olan unsurlara sahip olurlar. Fakir 

kız kardeĢ, üç erkek kardeĢten fakir olanı, bir hayvanın hayatını kurtaran yaĢlı 

oduncu, baĢkasının çocuğunu evlatlık alan yaĢlı kadın bu karakterlerin bazılarıdır. 

Rüyada rehberlik eden mavi güvercin, melek, peri kızı, derviĢ, yaĢlı adam gibi 

karakterler, bu masal kahramanlarının dünyalık ihtiyaçlarını karĢılayarak rahat 

etmelerini sağlarlar.  

 

 1.1.1.1.  Oduncu ile Kurt (Adakale Masalı) 
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 Masal I. Kunos‘un Adakale Masalları adlı eserinde yer alır. Masalda 

çalıĢmayı bırakan yaĢlı bir oduncunun gördüğü rüyadan sonra geçimini nasıl 

sağladığı anlatılır. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Yıllarca çalıĢmasına rağmen maddi sıkıntıdan kurtulamayan yaĢlı bir oduncu, 

kuyunun içinde kör bir kurdun bir koyunu yediğini görür. ―Nasıl olsa benim de 

nasibim önüme gelir.‖diyerek çalıĢmayı bırakır. Fakir olmasına rağmen çalıĢmayı 

bırakması rüyanın hazırlık aĢamasıdır. 

 

 ii) Rüya 

  Zor durumda kalan oduncunun gece yarısına doğru bir derviĢ rüyasına 

girerek; 

 ―— Şu dağın tepesinde geniş bir düzlük var, burada bir küp altın gömülüdür. Git, onu 

bul da al!‖ 

der. Fakir oduncuya nasibi olan bir küp altının nerede gömülü olduğu gösterilir. 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Rüyada öğrendiklerini yerine getiren oduncu bir küp altının sahibi olur 

(Kunos 1946: 124). Rüyanın yol göstermesiyle, zor durumda olan fakir oduncu bir 

küp altını bulur. Rüyanın rehberliğiyle hayatının geri kalanını rahat geçirir. 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç/ 

Kazanılan 

Maddi Unsur 

Oduncu 

ile Kurt 

Fakir 

yaĢlı 

oduncu 

Fakir 

olması ve 

nasibini 

beklemesi 

DerviĢ Altın küpün 

olduğu yer 

gösterilir. 

Fakir 

oduncuyu 

zengin 

etmek. 

YaĢlı oduncu 

geçimini 

sağlayabileceği 

altınlara sahip 

olur. 

 

 1.1.1.2.  Ali ile ġahhanım (Bingöl Masalı) 

 Rüyalarda kendilerine rızık olarak verilenlere kanaat etmeyenlerin rızıkları,  

kendilerine ders vermek amacıyla ellerinden alınır.  
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 i) Rüya Öncesi 

 Bingöl‘de anlatılan masalda rüyayı fakir bir kadın görür. Fakir olmaları 

rüyanın hazırlık aĢamasıdır. 

 

 ii) Rüya   

 

 ―Fakir kadın, rüyasında denizden çıkıp kendisine rızık getiren bir balık görür.‖ 

 

 iii) Rüya Sonrası  

 Fakir kadın rüyasını kocasına anlatır. Kocası, karısının isteği üzerine gidip 

deniz kenarında o balığı görür ve balığın; ―Dile benden ne dilersen!‖ sözü üzerine 

ondan zenginlik ve makam ister. Kocası büyük zorlukların üstesinden gelerek geri 

dönse de karısının istekleri bitmez. Adam bu durumu balığa anlatır. Balık da azla 

kanaat etmediği için kadının elinden her Ģeyi alır (Alay 2005: 67). Masal kahramanı, 

rüyanın yardımıyla belirli bir zenginliğe sahip olsa da karısının aç gözlülüğünden 

dolayı tekrar fakirleĢir. Rüyanın yol göstermesiyle sahip olunanlarla yetinmeyen 

kadın, daha kötü duruma düĢer. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç / Kazanılan 

Maddi Unsur 

Ali ile 

ġahhanı

m 

ġahhanı

m/ 

Fakir bir 

kadın 

Ali ile 

ġahhanı

m‘ın 

fakir 

olmaları 

 

____ 

Denizden 

çıkıp rızık 

getiren 

balığın 

olduğu 

gösterilir. 

Ali ile 

ġahhanım‘ı

n rızıklarını 

kazanmaları

nı sağlamak. 

Ali balığı bulur ve 

ilk isteğinde zengin 

olur. Fakat 

karısının istekleri 

bitmeyince balık 

verdiklerini geri 

alır. 

 

 

 1.1.1.3. Altın Tas (Kayseri Masalı)  

 Masalların bazılarında kahramanların nasiplerini kazanmaları rüyalarını 

değerlendirebilmelerine bağlıdır. Kahramanlara rüyalarında tılsımlı bir nesne verilir 

veya bu nesneye ulaĢmaları sağlanır. Aklını kullanarak rüyayı faydalı hale getiren 

kahraman, tılsımlı nesneyi kullanarak geçimini sağlamayı öğrenir ve bu sayede 
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toplum içinde tanınan biri olur. Bu sayede çoğu zaman padiĢahın kızıyla evlenmeyi 

de baĢarır.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Kayseri‘de anlatılan masalda; fakir olan üç kardeĢ Ġstanbul‘a gelir. Ġkisi bir 

demirciye çırak olurlar. Küçük kardeĢ bir iĢ bulamadığından dıĢarıda yatmaya baĢlar. 

Ġki kardeĢin bir iĢ bulup küçük kardeĢin zor durumda kalması göreceği rüyanın 

hazırlık aĢamasıdır.  

 

 ii) Rüya 

  

 ―Balık alması söylenir.‖  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Oğlan, ertesi gün üç tane balık alır. Ġkisini bir Yahudi‘ye satar. Üçüncü 

balığın karnından suyu altına çeviren bir tas bulur. Bir zaman sonra padiĢahın kızı bu 

tasın marifetlerini duyar. Oğlanı yanına çağırtır. Oğlana âĢık olan kız, oğlanla kaçar. 

PadiĢah da bunun üzerine ikisini evlendirir (Sever 1995: 286). Balık, birçok kültürde 

kısmetin sembolü olarak kabul edilir. Rüyasında bir balık alması söylenir. Balıkların 

birinde onu zengin edecek sihirli tası bulur ve tasın sayesinde zenginleĢir. Bu 

masalda da üç kardeĢten fakir olanı, gördüğü rüya sonucunda diğer kardeĢleri gibi 

zengin olur ve padiĢahın kızıyla evlenir. Rüya sıkıntıların giderilip rahat bir hayat 

sürülmesini sağlar. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç / Kazanılan 

Maddi Unsur 

Altın 

Tas 

ĠĢ 

bulama

yan 

küçük 

kardeĢ 

Ġki kardeĢi 

bulurken 

kendisinin 

dıĢarıda 

yatması 

 

____ 

Balık 

alması 

söylenir. 

Balığın 

karnındaki 

suyu altına 

çeviren tası 

küçük 

çocuğun 

bulmasını 

sağlamak. 

Küçük kardeĢ, suyu 

altına çeviren tasla 

zengin olur ve 

kardeĢleri gibi o da 

rahat yaĢamaya 

baĢlar. 
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 1.1.1.4. Ahmet ile Mehmet (Kayseri Masalı) 

 Adaletin devreye girdiği bir masal örneğinde, altınlar hile ile ele geçirilse de 

çalanların nasibi olmaz.  

 i) Rüya Öncesi 

 Ahmet ile Mehmet iki arkadaĢtır. ÇalıĢmak için yolculuğa çıkarlar.  

 

 ii) Rüya 

 

  ―Mehmet,  rüyasında kuyuda bir küp altın olduğunu görür.‖  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Ahmet, Mehmet‘i kuyuya indirir, altınları çıkardıktan sonra da onu öldürür. 

Ahmet, yıllar sonra hacca gider. Altın küpünü, sirke küpü diyerek emanetçiye verir. 

Emanetçi tesadüfen altınları boĢaltıp, küpü yağla doldurur. Hacdan dönen Ahmet, 

sesini çıkaramaz (Sever 1995: 206). Altınlar, arkadaĢını öldürerek onlara sahip olan 

Ahmet‘e de nasip olmaz.  

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç / Kazanılan 

Maddi Unsur 

Ahmet 

ile 

Mehmet 

Mehmet 

/ Fakir 

bir genç 

Ahmet ile 

Mehmet‘in 

beraber iĢ 

aramaya 

çıkmıĢ iki 

fakir 

olmaları 

 

____ 

Mehmet‘e 

kuyunun 

içinde bir 

küp altın 

olduğu 

gösterilir. 

Ġki genci 

zengin 

etmek 

Ahmet, arkadaĢı 

kuyudan altınlarla 

çıkar çıkmaz onu 

öldürür. Para için ettiği 

ihanet karĢılıksız 

kalmaz. O da altınları 

baĢkasına kaptırır. 

 

 1.1.1.5. Cengzeri (MuĢ Masalı) 

 Masalların bazılarında kahramanlar, baĢkalarının gördükleri rüyaları kendileri 

kullanarak hazinelere ulaĢırlar. Bu masallarda rüyayı kahramanlar görmese de, 

kahraman zor durumda olduğundan masalda kendisine yardım edilir.  
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 i) Rüya Öncesi 

 MuĢ‘ta anlatılan masalda, rüyayı kahramanın ileride savaĢacağı dayısı görür. 

Fakat aklını kullanarak rüyayı yorumlayan kahraman, dayısından önce hazineyi 

bulur. Masalda, Cengzeri adında fakir bir Müslüman‘ın dayısıyla beraber yaĢadığı 

anlatılır. Dayı, Cengzeri‘ye sürekli eziyet etmektedir. Cengzeri‘nin dayısının 

zulmüne uğraması rüyanın hazırlık aĢamasıdır. 

 

 ii) Rüya 

 Beraber dağda olduklarında dayısı uyur ve bir rüya görür; 

 

 ―Ben bir rüya gördüm. Beyaz bir denizin üzerindeki yedi delikli bir köprüden geçtim. 

Taşlık bir alanda, bir taşın altında bir hazine gördüm.‖ 

  

 iii) Rüya Sonrası 

 Cengzeri bunun üzerine dayısından önce davranır ve rüyada belirtilen yere 

giderek hazineyi bulur (Yavuz 2006: 51). Dayısının zulümlerine karĢı, masalda 

Cengzeri‘nin hazineyi bulması sağlanmıĢ ve mağduriyeti giderilmiĢtir.  

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya Hazırlık Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç / 

Kazanılan 

Maddi Unsur 

Cengzer

i 

Cengzeri‘

nin dayısı 

Rüyayı dayı görür 

fakat rüyada 

nerede olduğu 

bildirilen hazineyi 

Cengzeri bulur. 

 

____ 

Hazinenin 

nerede 

olduğu 

bildirilir. 

Cengzeri‘n

in 

dayısından 

çektiği 

eziyetleri 

bitirmek. 

Cengzeri, 

hazineyi bulur 

ve dayısının 

zulmünden 

kurtulur. 
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 1.1.1.6. Umman (Niğde Masalı) 

 Masalların bazılarında nasibi elde etmek için bir rüya silsilesi vardır. 

Kahraman nasibini kazanabilmek için birden fazla rüya görür.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Fakir bir imam, geçimini su çekerek sağlamaktadır. Çocuğunu okutabilmek 

için su çektiği deveyi satar. Çocuğunu okutabilmek için iĢinde kullandığı deveyi 

satması rüyanın hazırlık aĢamasıdır. 

 

 ii) Rüya 

  Ġmam, rüyasında; 

 

 ―Aksakallı bir ihtiyar görür. İhtiyar, ona Halep‘e gitmesini söyler. İhtiyar, bir müddet 

sonra imamın rüyasına tekrar girer ve Halep‘teki kısmetinin yarım ekmek olduğunu, 

evine dönmesini söyler. İmam, evine döner, rüyasında yine ihtiyarı görür. İhtiyar, 

yastığının altında altın olduğunu söyler.‖  

 

 Fakir imam, rüyasındaki aksakallı ihtiyarın yönlendirmeleriyle nasibini 

bulmaya çalıĢır. 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Sabah yastığının altını kazar, bir küp altın bulur (Sever 1995: 265). Çocuğunu 

okutabilmek için geçimini sağladığı deveyi satınca zor durumda kalan imam, 

gördüğü rüyalar sonucunda, yapılması istenilenleri yapınca altınlarla nasiplendirilir. 

Çocuğunun eğitimi için zor durumda kalan baba, ihtiyacı olan altınlara gördüğü 

rüyanın rehberliğiyle sahip olur.   
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Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç / 

Kazanılan 

Maddi Unsur 

Umman Fakir 

Ġmam 

Çocuğunu 

okutabilmek 

için iĢinde 

kullandığı 

deveyi satması 

Aksakallı 

ihtiyar 

Rüyada 

yastığının 

altında 

altın 

olduğu 

bildirilir. 

Çocuğunu 

okutabilmek 

için altın 

kazandırmak

. 

Fakir adam 

çocuğunu 

okutabilmek 

için altın sahibi 

olur. 

 

 1.1.1.7. Anadolulu Mehmet (Niğde Masalı) 

 Rüyada gösterilen altınlara bazen rüyayı gören değil de altınlara ihtiyacı 

olanlar sahip olur. Rüyanın, dolaylı yoldan ihtiyacı olanlara rehberlik etme iĢlevi 

görülür.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Mehmet fakir bir balıkçıdır. Bir Yahudi kendisiyle iĢ sözleĢmesi yapar. Ġki yıl 

boyunca tuttuğu balıkları zengin olan Yahudi‘ye satacaktır. 

 

 ii) Rüya 

 Rüyayı zengin Yahudi görür. 

 

 ―Bir yeşil balığın karnında bir fincan olduğunu görür. Fincanla suyu attıkça su altına 

dönüşürmüş.‖ 

 

 Rüyada balığın karnında tılsımlı bir fincan olduğunu görür. Fincanı bularak 

zenginliğine zenginlik katmak ister. 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Yahudi bunu rüyasında görünce bütün balıkçılarla iĢ sözleĢmesi yapar. Ġki yıl 

boyunca balıkçıların tuttuğu balıkları alır. Balığı Mehmet bulur ve Yahudi‘ye 

vermez. Bu balık sayesinde zenginleĢir (Bakırcı 2000: 43). Rüyayı zengin bir Yahudi 

görür fakat fakir bir balıkçı olan Mehmet, bu rüyanın iĢaret ettiği balığı bulur ve bu 
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sayede zenginleĢir. Masalda, bardağa sahip olması durumunda zenginliğine zenginlik 

katacak Yahudi‘nin yerine fakir bir adamın zengin olması sağlanmıĢtır. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya 

Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç / 

Kazanılan 

Maddi 

Unsur 

Anadolu

lu 

Mehmet 

Zengin 

bir 

Yahudi 

Mehmet‘in 

fakir olması  

 

____ 

Suyu altına 

çeviren fincanın 

yeĢil balığın 

karnında olduğu 

söylenir. 

Yahudi‘nin 

gördüğü 

rüyadan sonra 

Mehmet‘i 

zengin etmek 

Mehmet, 

balığı bulur 

ve 

zenginleĢir. 

 

 1.1.1.8. Ettiğini Bulur (TaĢeli Masalı)  

 Maddi değeri olan unsurların yeri, kimin rüyasında gösterilirse bu unsurlar 

onun nasibi kabul edilir ve bunları baĢkasının elde etmesi zorlaĢır.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 TaĢeli yöresinde anlatılan masalda fakir bir adam vardır. 

 

 ii) Rüya 

 

    ―Rüyasında altın küpün olduğu yer bildirilir.‖ 

 

 iii) Rüya Sonrası  

 Adam altınları alsa da zengin bir adam, altınları elinden alabilmek için peĢini 

bırakmaz. Sonunda altınları fakir adamın elinden altınları alır. Bunu öğrenen padiĢah, 

zengin adamı astırır ve altınları fakire geri verir (Alptekin 2002: 82). Bu masalda da 

fakir olan yaĢlı adama geçimini sağlayabilmesi için rüyasında bir küp altının yeri 

gösterilir. Zengin bir adam altınları elinden alsa da altınlar fakir adamın nasibi 

olduğundan, masalda adalet devreye girer ve fakir adam altınlarına tekrar kavuĢur.  
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Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç / kazanılan 

Maddi Unsur 

Ettiğini 

Bulur 

Fakir 

yaĢlı 

adam 

Fakir 

olması 

____ Rüyada 

altın küpün 

olduğu yer 

bildirilir. 

Fakir 

adamı 

zengin 

etmek. 

YaĢlı adam 

geçimini 

sağlayabileceği 

altınlara sahip olur. 

 

  1.1.1.9. Akıllı Kız (Özbek Masalı)  

 Rüyalar, kahramanların nasiplerini kazanmalarında yol gösterirler. Masal 

kahramanı bunun için rüyada söylenenleri yerine getirmelidir. Bazı masallarda ise 

kahramanın yerine getirmesi gereken bir görev veya aĢması gereken bir engel yoktur. 

Rüyada, ne istediği sorulur, uyanınca da isteklerinin yavaĢ yavaĢ gerçekleĢtiğini 

görür.  

 i) Rüya Öncesi 

 Özbeklerde ununla ilgili anlatılan bir masalda yaĢlı adam ile karısı ölünce 

oğulları yalnız kalır. Çok düzgün ve çalıĢkan olan genç ailesinden sonra fakir düĢer. 

  

 ii) Rüya 

 Bir gün oğlana rüyasında; 

 

 ―Yaşlı bir adam ne istediğini sorar. Oğlan bir hanım, küçük bir kulübe ve inekler, 

koyunlar ister.‖ 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Uyandığında istediklerinin sırayla verildiğini görür (Baydemir 2004: 324). 

Annesini ve babasını kaybeden çocuğa, yaĢlı bir adam rüya aracılığıyla yardım 

ederek isteklerinin gerçekleĢmesini sağlar. Masalın sonunda padiĢahın akıllı kızının 

yardımıyla hem padiĢahın kızıyla evlenir hem de padiĢah olur. 

 

 

 

 



512 

 

  

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç / Kazanılan 

Maddi Unsur 

Akıllı 

Kız 

Ailesini 

kaybetmiĢ 

fakir bir 

çocuk 

Ailesini 

kaybetmesi 

ve fakir 

olması 

YaĢlı bir 

adam 

Ġstedikleri 

verilir. 

Fakir 

çocuğa 

yardım 

etmek. 

Ġstedikleri verilen 

fakir çocuk 

masalın sonunda 

padiĢah olur ve 

padiĢahın kızıyla 

evlenir. 

 

 1.1.1.10. Rüya Tabircisi Fakir (Sütçüler Masalı) 

 Rüyaların bazıları rüyayı görenin maddi bir getiriye sahip olmasını sağlasa 

da, halkı zor durumda bırakır. Rüyayı gören aklını kullanarak bu durumun önüne 

geçer.  

i) Rüya Öncesi 

 PadiĢah, bir rüya görür. Rüyayı tabir edeni ödüllendireceğini söyler. Fakir bir 

adam, yemek ve kalacak yer karĢılığında rüyayı tabir edeceğini söyler. Rüyayı tabir 

edecek çok fakir olduğundan rüyada kendisine rehberlik edilir. 

 

 ii) Rüya 

 Fakir adam bir gece rüyasında; 

 

 ―Yaşlı bir adam görür. Yaşlı adam; ―Bak, padişah, rüyasında bir yılan görmüş, 

ondan korkmuş, rüyayı unutmuş. Halkına vergiyi biraz artırmasını söyle.‖der.‖ 

 

 PadiĢaha ne söyleyeceği fakir adama rüyasında bildirilir. 

 

 iii) Rüya Sonrası  

 PadiĢaha bunları anlatır ve padiĢah da adamı ödüllendirir. PadiĢah bir rüya 

daha görür ve yarısını unutur. Adamı çağırırlar. Adam bu sefer rüya görmese de 

padiĢahın daha büyük bir yılan gördüğünü ve vergileri daha fazla artırmasını söyler. 

PadiĢah adamı yine ödüllendirir. PadiĢahın gördüğü üçüncü rüya için de daha büyük 

bir yılandan ve daha çok artırılması gereken vergilerden bahseder. Dördüncü rüyayı 

gören padiĢah yine rüyayı unutur ve adamdan yardım ister. Adam, halkın durumuna 
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üzülür ve ―PadiĢahım, bu sefer sen rüyanda süt görmüĢsün, halkın üzerindeki 

vergileri indir.‖der. PadiĢah vergileri indirir, halk da sevinir (DemirbaĢ 2006: 350). 

Yönetim ile ilgili ipuçları da veren bu rüyada, adamın maddi getiriye sahip olmasına 

rehberlik eden birinci rüyadan sonra rüya görmese de padiĢahın ödüllerini alabilmek 

için padiĢahın mal varlığını artıracak, padiĢahı mutlu edecek yorumlar yapması 

sonucu vergilerin artması halkı rahatsız eder. Adam zekâsını kullanarak dördüncü 

rüyayı farklı yorumlar ve hatasını düzeltir. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Rüya 

Tabircisi 

Fakir 

Fakir 

yaĢlı 

adam 

Fakir 

olması 

YaĢlı 

Adam 

PadiĢaha 

nasıl cevap 

vereceği 

bildirilir. 

Fakir 

adama 

yardım 

etmek 

Fakir adama 

rüyasında 

bildirilenleri 

padiĢaha söyleyince 

ödüllendirilir. 

 

 1.1.1.11. Bir Çift Göze Bir Deste Gül (Van Masalı) 

 Rüyalarda çoğu zaman zayıf olana yol gösterilerek yardım edilir. Masallarda 

fakir olan kahramana maddi kazanç sağlaması için yol gösterilerek sosyal konum 

bakımından diğerleriyle eĢdeğere getirme amaçlanır. Rüyanın rehberlik etmesiyle 

zenginleĢen fakirler, genelde kardeĢler arasında fakir olanlardır.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Van yöresinde anlatılan bir masalda zengin bir kadın, ziyaretine gelen fakir 

kız kardeĢinden ekmeğini saklar. Fakir kız kardeĢin bir kızı olur. Zengin kadının 

fakir kadına yardım etmemesi rüyanın hazırlık aĢamasıdır. 

  

ii) Rüya 

 Fakir kız bir süre sonra bir rüya görür; 

  

 ―Rüyasına giren iki melek kadına bir telek (tüy) verirler.‖  
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 Telek, çocuğun yıkama suyuna sürülünce suya altınlar düĢmeye baĢlar. 

Güldüğünde güller açar, ağladığında yağmur yağar (Önay 1995: 45).  

 

 iii) Rüya Sonrası  

 Rüya, fakir olan kız kardeĢin, zengin kız kardeĢ kadar zenginleĢmesini sağlar. 

Rüyada rehberlik edenler iyiliğin simgesi olarak da kabul edilen iki melektir. 

Rüyayla beraber sosyal konumda iyileĢmeler yaĢanır. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç/ 

Kazanılan 

Maddi Unsur 

Bir Çift 

Göze Bir 

Deste 

Gül 

Fakir 

Kız 

KardeĢ 

Zengin 

kadının fakir 

kız 

kardeĢinden 

ekmeğini 

saklaması 

Ġki melek Kadına 

verilen tüy, 

çocuğun 

yıkama 

suyuna 

sürülünce su 

altına 

dönüĢür. 

Fakir kız 

kardeĢi ablası 

kadar zengin 

yapmak 

Fakir kız 

kardeĢ altınlar 

sayesinde 

zenginleĢir ve 

statüsü artar. 

 

 1.1.1.12. Hayret Baba ile Peri Kızı (Van Masalı)  

 Hazine aramak ve bulmak masallarda sıklıkla yer alan motiflerdendir. Bazı 

masallarda, fakir olan masal kahramanlarına, herkes tarafından varlığı bilinen 

hazineyi bulabilmesi için yol gösterilir. Hazinenin elde edilmesinde kahraman birçok 

engelle karĢılaĢacaktır.  

  

i) Rüya Öncesi 

 Van yöresinde anlatılan bir masalda Hayret Baba adlı bir oduncu, bir 

mağarada binlerce torba altın olduğunu öğrenir. Mağaraya gitmek için hazırlık yapar. 

Mağaraya yaklaĢmıĢken uyuyakalır. Hayret Baba‘nın yaĢlı ve fakir olması rüyanın 

hazırlık aĢamasıdır. 

  

ii) Rüya 

  Hayret Baba‘nın rüyasına ayın ondördü gibi güzel bir peri gelir. Adama; 
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 ―- Hayret Baba! Bak, senin o mağaraya altınları bulmaya gittiğini biliyorum. O 

mağara çok tehlikelidir. Orada çok büyük yılanlar var. Sakın oraya gitme.‖ Hayret 

Baba, o altınları alıp kendisine saray yaptıracağını söyler. Kız, adamı ikna edemeyince 

adama üç tane elma verir. Kırmızı elmayı yiyince bir aslan çıkacak. Yeşil elmayı yiyince 

yılanlar deliklerine geri kaçarlar. Sarı elmayı yiyince de altınlar olduğu yerden 

çıkarlar.‖ 

Adam uyanır ve yanı baĢında üç elma bulur. Rüyada söylenenleri yapınca da 

mağaradaki altınları sahip olur (Kasımoğlu 2010: 766).  

 

 iii) Rüya Sonrası 

            Rüyaya giren peri, yaĢlı adamı mağaradaki tehlikelere karĢı uyarsa da adamı 

ikna edemez. Adama karĢılaĢacağı tehlikeleri atlatabilmesi için yardım eder. Hayret 

Baba, rüyanın yardımıyla arzuladığı hazineye sahip olur ve zenginleĢir. 

 Rüyaların nasiplendirmelerine örnek masalların kesitleri aĢağıdaki tabloda 

verilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç / Kazanılan 

Maddi Unsur 

Hayret 

Baba ile 

Peri 

Kızı 

Hayret 

Baba / 

Fakir bir 

oduncu 

Fakir 

olması 

 Peri Mağaradaki 

yılanların 

üstesinden 

nasıl 

geleceği 

öğretilir. 

Hayret 

Baba‘nın 

engelleri 

aĢarak 

hazineye 

sahip 

olmasını 

sağlamak  

Rüyadan uyanınca 

yanı baĢında üç elma 

bulur. Bunların 

yardımıyla hazineye 

sahip olur ve 

zenginleĢir. 
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 Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

/Kazanılan 

Maddi Unsur 

Oduncu Hekim Oduncu 

Hekim / 

Fakir bir 

oduncu 

Fakir 

olması 

Mavi bir 

güvercin 

Doğuya 

doğru 

gitmesi 

istenir. 

Zor durumda 

olan 

güvercinlere 

yardım 

etmesi 

durumunda 

ödüllendirme 

Zor durumda 

olan 

güvercinlere 

yardım eden 

Oduncu 

Hekim, 

güvercinin 

altın dolu bir 

yere 

götürmesiyle 

zengin bir 

adam olur. 

Bir Çift Göze Bir 

Deste Gül 

Fakir Kız 

KardeĢ 

Zengin 

kadının 

fakir kız 

kardeĢinden 

ekmeğini 

saklaması 

Ġki melek Tüy, 

çocuğun 

yıkama 

suyuna 

sürülünce 

su altına 

dönüĢür. 

Fakir kız 

kardeĢi 

ablası kadar 

zengin 

yapmak 

Fakir kız 

kardeĢ altınlar 

sayesinde 

zenginleĢir ve 

statüsü artar. 

Altın Tas ĠĢ 

bulamayan 

küçük 

kardeĢ 

Ġki kardeĢi 

bulurken 

kendisinin 

dıĢarıda 

yatması 

 

____ 

Balık 

alması 

söylenir. 

Balığın 

karnındaki 

suyu altına 

çeviren tası 

küçük 

çocuğun 

bulmasını 

sağlamak. 

Küçük kardeĢ, 

suyu altına 

çeviren tasla 

zengin olur ve 

kardeĢleri gibi 

o da rahat 

yaĢamaya 

baĢlar. 

Hayret Baba ile 

Peri Kızı 

Hayret Baba 

/ Fakir bir 

oduncu 

Fakir 

olması 

 Peri Mağaradaki 

yılanlar 

üstesinden 

nasıl 

geleceği 

öğretilir. 

Hayret 

Baba‘nın 

engelleri 

aĢarak 

hazineye 

sahip 

olmasını 

sağlamak 

Rüyadan 

uyanınca yanı 

baĢında üç 

elma bulur. 

Bunların 

yardımıyla 

hazineye sahip 

olur ve 

zenginleĢir. 

Cengzeri Cengzeri‘nin 

dayısı 

Rüyayı 

dayı görür 

fakat 

hazineyi 

Cengzeri 

bulur. 

 

____ 

Hazinenin 

nerede 

olduğu 

bildirilir. 

Cengzeri‘nin 

dayısından 

çektiği 

eziyetleri 

bitirmek. 

Cengzeri, 

hazineyi bulur 

ve dayısının 

zulmünden 

kurtulur. 

Ettiğini Bulur Fakir yaĢlı 

adam 

Fakir 

olması 

 

____ 

Rüyada 

altın küpün 

olduğu yer 

bildirilir. 

Fakir adamı 

zengin 

etmek. 

YaĢlı adam 

geçimini 

sağlayabileceği 

altınlara sahip 

olur. 
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Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç / Kazanılan 

Maddi Unsur 

Ahmet 

ile 

Mehmet 

Mehmet / 

Fakir bir 

genç 

Ahmet ile 

Mehmet‘in 

beraber iĢ 

aramaya 

çıkmıĢ iki 

fakir olmaları 

 

____ 

Mehmet‘e 

kuyunun 

içinde bir 

küp altın 

olduğu 

gösterilir. 

Ġki genci 

zengin 

etmek 

Ahmet, arkadaĢı 

kuyudan altınlarla 

çıkar çıkmaz onu 

öldürür. Para için 

ettiği ihanet 

karĢılıksız kalmaz. 

O da altınları 

baĢkasına kaptırır. 

Anadolu

lu 

Mehmet 

Zengin 

bir 

Yahudi 

Mehmet‘in 

fakir olması ve 

rüya yoluyla 

dolaylı yoldan 

zengin olması 

 

_____ 

Suyu altına 

çeviren 

fincanın 

yeĢil 

balığın 

karnında 

olduğu 

söylenir. 

Zengin 

Yahudi‘n

in 

gördüğü 

rüyayla 

Mehmet‘

i zengin 

etmek 

Mehmet, balığı 

bulur ve 

zenginleĢir. 

Oduncu 

ile Kurt 

Fakir 

yaĢlı 

oduncu 

Fakir olması 

ve nasibini 

beklemesi 

DerviĢ Altın 

küpün 

olduğu yer 

gösterilir. 

Fakir 

oduncuy

u zengin 

etmek. 

YaĢlı oduncu 

geçimini 

sağlayabileceği 

altınlara sahip olur. 

Umman Fakir 

Ġmam 

Çocuğunu 

okutabilmek 

için iĢinde 

kullandığı 

deveyi satması 

Aksakallı 

ihtiyar 

Rüyada 

yastığının 

altında 

altın 

olduğu 

bildirilir. 

Çocuğun

u 

okutabil

mek için 

altın 

kazandır

mak. 

Fakir adam 

çocuğunu 

okutabilmek için 

altın sahibi olur. 

Ali ile 

ġahhanı

m 

ġahhanı

m/ 

Fakir bir 

kadın 

Ali ile 

ġahhanım‘ın 

fakir olmaları 

 

____ 

Denizden 

çıkıp rızık 

getiren 

balığın 

olduğu 

gösterilir. 

Ali ile 

ġahhanı

m‘ın 

rızıkların

ı 

kazanmal

arını 

sağlamak

. 

Ali balığı bulur ve 

ilk isteğinde zengin 

olur. Fakat karısının 

istekleri bitmeyince 

balık verdiklerini 

geri alır. 

Akıllı Kız Ailesini 

kaybetmiĢ 

fakir bir 

çocuk 

Ailesini 

kaybetmesi ve 

fakir olması 

YaĢlı bir 

adam 

Ġstedikleri 

verilir. 

Fakir 

çocuğa 

yardım 

etmek. 

Ġstedikleri verilen 

fakir çocuk masalın 

sonunda padiĢah olur 

ve padiĢahın kızıyla 

evlenir. 

Rüya 

Tabircisi 

Fakir 

Fakir yaĢlı 

adam 

Fakir olması YaĢlı Adam PadiĢaha 

nasıl cevap 

vereceği 

bildirilir. 

Fakir 

adama 

yardım 

etmek 

Fakir adama 

rüyasında 

bildirilenleri padiĢaha 

söyleyince 

ödüllendirilir. 

Tablo 23: Masallarda Nasibin Kazanılmasına R. E. R.’ların Kesitleri 
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 Yukarıdaki tablo incelenerek maddi nasiplendirmeye rehberlik eden rüyalar 

hakkında bazı çıkarımlar yapılabilir. Rüyayı hangi statüdeki kiĢilerin gördüğü, bu 

rüyaları niçin gördükleri, rüyada kendilerine nasıl ve kimler tarafından rehberlik 

edildiği ve rüyanın sonucu bu rüyaların Türk masallarındaki iĢlevleri hakkında bilgi 

verir. 

 Maddi nasiplendirmeye rehberlik eden rüyaları gören masal kahramanlarının 

sosyal konumları, hangi koĢullarda rehberlik edildiğini gösterir. AĢağıdaki grafikte 

rüyayı görenlerin sosyal konumları oranlarıyla birlikte verilmiĢtir. 

 

 

              Grafik 75: Masallarda Nasibin Kazanılmasına R. E. R.’ları Görenler 

 

 Maddi nasiplendirmenin olduğu on üç masalın yedisinde (%54) rüyayı fakir 

olarak nitelendiren kiĢiler görür. Fakir kiĢiler geçimlerini sağlayamadıklarından 

rüyalarında kendilerine yardım edilir. Üç (%23) masalda rüyayı oduncular 

görmektedir. Rüyayı imamın gördüğü masalda çocuğunu okutmakta zorlandığı için 

imama rüyasında yardım edilir. Birer (%8) masalda rüyayı zengin bir Yahudi ve 

kahramanın dayısı görse de rüyada bildirilenleri yerine getirip maddi unsur 

kazananlar fakir olan masal kahramanlarıdır. On üç masalda da alt tabakadan kabul 

edilebilecek kiĢilere yardım edilerek geçimlerini sağlayabilmeleri hedeflenir. 

 Rüyayı görenlerin cinsiyetlere göre ve yaĢ aralığına göre dağılımı rüyada 

rehberlik edilenlerin sosyal konumları yanında diğer özellikleri hakkında da bilgi 

verir. AĢağıdaki grafiklerde bunların oranları verilmiĢtir. 

7; 54% 

3; 23% 

1; 7% 

1; 8% 

1; 8% 

Fakir Birisi

Oduncu

Ġmam

Kahramanın Dayısı

Zengin Yahudi
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                            Grafik 76: Nasibin Kazanılmasına R. E. R.’ları Görenlerin Cinsiyetleri 

 

 Ġncelenen on üç masalın on birinde (%85) rüyayı erkekler görürken, iki (%15) 

hikâyede kadınlar görür. On bir masalda rüyayı erkeklerin görmesi ailenin geçimini 

erkeklerin sağladığını gösterir. Zor durumda kalan aile reisine rüyasında rehberlik 

edilerek yardım edilir. 

 Masallarda maddi bir kazanç sağlayan masal kahramanlarının yaĢ 

ortalamaları aĢağıdaki grafikte verilmiĢtir. 

 

 

          Grafik 77: Nasibin Kazanılmasına R. E. R.’ları Görenlerin YaĢa Göre Dağılımı 

11; 85% 

2; 15% 

Erkek

Kadın

7; 54% 

3; 23% 

3; 23% 

YaĢlı

Orta YaĢlı

Genç / Çocuk
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 On üç masalın yedisinde (%54) masal kahramanları yaĢlıdır. Ailelerinin 

geçimlerini sağlamakta fiziki güçleri yeterli olmayan yaĢlı masal kahramanlarına 

rüyalarında rehberlik edilerek yardım edilir. Üç (%23) masalda rüyayı gençler görür. 

Ailelerini kaybettiklerinden veya zor durumda olduklarından rüyada kendilerine 

rehberlik edilir. Rüyanın yol göstermesiyle elde ettikleri unsurları, akıllarını da 

kullanarak padiĢahın kızıyla evlenme ve hatta padiĢah olma yolunda faydalı hale 

getirirler. 

 Maddi nasiplendirme ile ilgili rüyalarda rehberlik ederek masal 

kahramanlarına yardım edenler aĢağıdaki grafikte verilmiĢtir. 

 

 

                            Grafik 78: Masallarda Nasibin Kazanılmasına Rüyalarda Rehberlik Edenler 

 

 On üç masalın altısında (%46) rehberlik eden belli değildir. Masal kahramanı 

rüyasında kendisine bildirildiğini söyler. Üç (%23) masalda masal kahramanına 

rehberlik eden ―yaĢlı adam‖dır. Birer (%8) masalda derviĢ, peri, melek ve güvercin 

tarafından masal kahramanına yardım edilir. 

 AĢağıdaki grafikte maddi nasibin kazanılmasında rüyalardaki rehberliğin 

Ģekilleri verilmiĢtir. 

 

3; 23% 

1; 7% 

1; 8% 

1; 8% 
1; 8% 

6; 46% 

YaĢlı Adam

DerviĢ

Peri

Melek

Güvercin

Belirsiz
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                            Grafik 79: Masallarda Nasibin Kazanılmasına Rüyadaki Rehberlik 

 

 On üç masalın beĢinde (%39) masal kahramanına rehberlik edilerek altınlara 

dolaylı yoldan sahip olması sağlanır. Bu masallarda kahramandan yapması istenen 

Ģeyler bildirilir veya zengin olması için yardım edilir. BeĢ (%38) masalda kahramana 

rüyasında nerede altın olduğu bildirilir. Ġki (%15) suyu altına dönüĢtürebilmesi için 

verilen nesneyi kullanması öğretilir. Bir (%8) masalda ise hazinenin bulunduğu 

mağaradaki zorlukları nasıl aĢacağı öğretilir.  

 Rüya öncesinde fakir olan ve zorlukların üstesinden gelemeyen kahramana 

rüyada yapılan bu rehberliklerden sonra kahraman, geçimini sağlayabilecek duruma 

gelir. Altınlara aklını kullanarak dolaylı yoldan sahip olanlar, altınların yerini 

öğrenenler veya suyu altına dönüĢtürmeyi öğrenenle 12 masalda yer alırlar. Bu 12 

rüyanın ardından kahramanların tümü zenginleĢirler. 

 

 1.1.2 Manevi Nasiplendirme 

 Türk masallarında erkek kahramanların gördükleri rüyalarda sevdikleri veya 

evlenecekleri kadınlara nasıl ulaĢacakları bildirilir. Bu aĢamada kahramanları zorlu 

bir süreç beklemektedir. Evlenebilmek için kendilerinden bazı Ģartları yerine 

getirmeleri istenir. Bu süreçte rüyalar kahramanların en önemli yardımcılarıdır. 

Kahramanlar çoğu zaman rüyaların rehberlik etmelerine ihtiyaç hissederler.  

 

 

5; 39% 

5; 38% 

2; 15% 

1; 8% 

Altınlara Dolaylı

Yoldan Sahip

Olması Sağlanır

Altınların Yeri

Bildirilir

Suyu Altına

DönüĢtürebilme

Öğretilir

Zorlukları AĢması

Sağlanır



522 

 

  

1.1.2.1. Tölegen ile Nazipa (Kazak Masalı) 

 Türk masallarında, rüyalar, âĢıkların birbirleriyle haberlAyrı düĢen âĢıklar 

birbirlerinin rüyalarına girerek kavuĢabilmek için bilgi verebilirler.  

 

i) Rüya Öncesi 

 Kazakistan‘da anlatılan masalda, rüyasında gördüğü kızın peĢinden giden 

Tölenge uzun bir yolculuktan sonra büyük bir taĢın üzerine çıkıp ağlayarak 

uyuyakalmıĢ. Sevdiği kızı bulamaması rüyanın hazırlık aĢamasıdır.  

 

ii) Rüya 

 Rüyasında sevdiği kız Nazipa gelip; 

 

 ―Tölegen, ben bu taşın içindeyim. Dışarı kapıya bir tay olup vurduğun zaman kapı 

açılır. İçinde bir başka kapı görünecek. Onu uzaktan ak keçi olup boynuzlarsan o açılır. 

Bundan sonra bir kapı olacak. Onu kendi ellerinle çekersen ben kendim açarım.‖ 

 

der. Rüyada rehberlik eden Nazipa‘dır. Uzun süredir Nazipa‘yı arayan Tölegen 

rüyadaki rehberlikle uzun süredir aradığı Nazipa‘nın, uyuyakaldığı taĢın içinde 

olduğunu öğrenir. 

 

iii) Rüya Sonrası 

 Tölegen rüyada gördüklerini yapınca kıza kavuĢmuĢ (Zhamakina 2009: 415). 

Tölegen, gördüğü rüya sonucunda sevdiği kızın nerede olduğunu ve onu nasıl 

kurtarabileceğini öğrenir. Rüyanın rehberlik etmesiyle âĢıklar birbirlerine kavuĢurlar. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Tölegen 

ile 

Nazipa 

Tölegen / 

Sıradan 

biri 

Nazipa‘yı 

aramasına 

rağmen 

bulamamas

ı 

Nazipa Nazipa, taĢın 

içinde olduğunu 

söyler ve oradan 

nasıl 

çıkarılacağını 

öğretir. 

ÂĢıkları 

kavuĢturm

a 

Tölegen 

üzerinde 

uyuduğu taĢın 

içinden 

Nazipa‘yı 

çıkarır. 
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1.1.2.2. Keloğlan (Kıbrıs Masalı) 

 Keloğlan masallarının bazılarında rüyaların bu iĢlevine rastlanır. Keloğlan 

padiĢahın küçük kızıyla evlenmek ister.  

 

i) Rüya Öncesi 

 Kız, fındıkkabuğunun içinde bir gelinlik ister. Keloğlan‘a kırk gün mühlet 

verilir. Mühletin dolmasına üç gün kalmasına rağmen Keloğlan gelinliği yapamaz. 

Bu durum rüyanın hazırlık aĢamasıdır. 

 

ii) Rüya 

  Keloğlan mühletin dolmasına üç gün kala rüyasında; 

 

 ―Her gün bir kızın bir yere tahin götürdüğünü, daha sonra bir devin, kızı ve tahini 

yiyerek suyu kestiğini görür.‖ 

 

iii) Rüya Sonrası  

 Keloğlan, uyandıktan sonra devi bulur ve öldürür. Bunun üzerine Anka kuĢu 

ona kuyruğundan iki tüy vererek onu ödüllendirir. Bu tüylerin yardımıyla bir fındığın 

içindeki gelinliği yapar ve padiĢahın kızına vererek onunla evlenir (Özokutan 2005: 

262). Keloğlan‘ın rüyası, kızın Ģartını yerine getirebilmesi için kendisine dolaylı 

yoldan yardımcı olur. Anka kuĢu Keloğlan‘ın bu iyiliği üzerine ona yardımcı olur ve 

Keloğlan‘ı sevdiği kızla evlendirir. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Keloğlan Keloğla

n / 

Sıradan 

birisi 

PadiĢahın 

kızının 

istediği 

gelinliği 

hazırlaya

maması 

 

____ 

Keloğlan‘a 

rüyasında halkı 

rahatsız eden 

dev gösterilir. 

Devi 

öldürdükten 

sonra istediği 

gelinliği bulur. 

Keloğlan

‘ın 

gelinliği 

bulmasın

a 

yardımcı 

olmak 

Keloğlan, devi 

öldürdüğü için 

ödüllendirilir ve 

kızın istediği 

gelinliği bulur. 

Böylelikle 

padiĢahın kızıyla 

evlenir. 
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1.1.2.3. Canıbek (Kırgız Masalı) 

 Kahramanların rüyalarında âĢık olmaları ve evlenmeleri rüyaların 

masallardaki yol göstermelerdendir.  

 

i) Rüya Öncesi 

 Canıbek adlı Kırgız masalında kahraman, rüyasında gördüğü kıza âĢık olur ve 

ona kavuĢma yolunu yine kızın rüyada kendisine rehberlik etmesiyle öğrenir. 

Canıbek, yiğit bir avcıymıĢ. Geyik avlamaya çıktığı bir gün yeĢillik bir yere uzanıp 

uyur.  

 

ii) Rüya 

 Rüyasında sihirli bir kadın; 

 

―Canıbek, hâlâ uyuyor musun, halk gitti, acele etmiyor musun?‖ der. Canıbek ona kim 

olduğunu sorunca kadın gözden kaybolur. Kadını aramaya başlar. Kadını yüksek 

kayalardan düşerken görür. Yanına varınca güzel bir kız olduğunu görür. Kız ağlayınca 

inciler dökülür. Canıbek bu güzellik karşısında donakalır. Kız, Canıbek‘e toynaktan 

yapılmış bir kap içinde ayran verir. Ne kadar içse de ayran tükenmez. Canıbek, kapta 

kalan ayranı kıza geri verir. Kız, yatmadan önce de içmesini ve kabı boşaltmasını 

söyler.‖ (Yılmaz 1994: 170) 

 

 Canıbek rüyasında sihirli bir kadının güzel bir kıza dönüĢtüğünü görür. Kız 

ona bir kap dolusu ayran verir ve bunu bitirmesini söyler. 

 

iii) Rüya Sonrası 

 Uyandığında kızı yanında bulur ve onunla evlenir. Canıbek, rüyasında 

gördüğü yaĢlı kadının peĢinden gider. Bu yaĢlı kadın genç bir kıza dönüĢür. Bu kız 

daha önce rüyasında görerek âĢık olduğu kızdır. Canıbek, rüyasında kızın 

istediklerini yapar ve uyandığında kızı yanı baĢında bulur. Rüyanın rehberlik 

etmesiyle sevdiğine kavuĢmuĢ olur. 
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Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Canıbek Canıbek 

/ 

Sıradan 

birisi 

 

____ 

Canıbek‘in 

âĢık olduğu 

kız 

Bir kap dolu 

ayranı içmesi 

söylenir. 

Canıbek‘in 

evlenmesini 

sağlamak 

Rüyadan 

uyandığında 

kızı yanında 

bulur ve onunla 

evlenir. 

 

1.1.2.4. Balıkçının Oğlu (KırĢehir Masalı) 

  ―Balık‖ masallardaki rüyalarda sıkça görülen bir hayvandır. Balık, Türk 

kültüründe nasip olarak kabul edilir. Balık maddi ve manevi nasibi karĢılayan evliliği 

iĢaret eder.  

 

i) Rüya Öncesi 

 KırĢehir‘de anlatılan masalda fakir bir balıkçı vardır. Bunun bir oğlu vardır. 

Fakir olmaları rüyanın hazırlık aĢamasıdır. Balıkçının oğlu bir rüya görür. 

Rüyasında;  

i) Rüya 

  

―Ertesi gün tutacağı balıkların tılsımlı olduğu ve satmaması gerektiği söylenir.‖  

 

iii) Rüya Sonrası 

 Oğlan, ertesi gün iki tane balık tutar. Eve gelirken aynı rüyayı gören bir 

Yahudi, balıklara çok para vererek almak ister. Oğlan balıkların birini verir. 

Kendisinde kalan balık bir peri kızıdır. PadiĢah, bu kızı oğlanın elinden almak istese 

de baĢaramaz. Kız oğlan ile evlenir (Sever 1995: 255). Rüyada kendisine tuttuğu 

balıkları satmaması gerektiği öğretilen balıkçının oğlu, rüyaya uygun hareket edince 

güzel bir peri kızıyla evlenir. 
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Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Balıkçının 

Oğlu 

Balıkçını

n oğlu 

Fakir 

olması 

 

____ 

Tutacağı 

balıkların 

tılsımlı olduğu 

ve satmaması 

gerektiği 

söylenir. 

Fakir 

çocuğunun 

evlenmesin

i sağlamak 

Balıkların birini 

satmayan oğlan 

balığın peri kızı 

olduğunu 

görünce onunla 

evlenir. 

 

 Masalların bazılarında rüyayı farklı biri görse de rüyanın olayları 

baĢlatmasıyla beraber sonuçta nasiplenen masalın kahramanıdır. Bir padiĢah 

rüyasında altın bir balık görür ve balığın yakalanmasını ister. Altın balığı yoksul bir 

balıkçı adam aile oğlu yakalarlar. Oğlan balığı serbest bırakır. Bunun üzerine padiĢah 

oğlanı ırmağa attırır. Uzun mücadelelerden sonra balık, oğlana yardım ederek 

padiĢahın kızıyla evlenmesini sağlar (Baydemir 2004: 86). Masalda rüyayı padiĢah 

görmüĢ olsa da rüyaya uygun olarak altın balığı yakalayan yoksul oğlan, balığı geri 

bıraktığı için ödüllendirilir. Yoksul oğlanın ödülü padiĢahın kızıyla evlenmektir. 

 

1.1.2.5. Bünyad (Özbek Masalı) 

 Kahramanlar, rüyaların yol göstermeleriyle baĢardıkları zor iĢlerin sonunda 

evlenecekleri kiĢilere kavuĢurlar. Bir Özbek masalında, fakir ve yaĢlı bir karı koca, 

evlerinin önüne terk edilmiĢ çocuğu alıp büyütürler ve ona Bünyad adını verirler.  

 

i) Rüya Öncesi 

 Bünyad, yiğit bir kahraman olur. Bir gün ava çıkar. Avda uyuyakalır ve bir 

rüya görür. 

 

ii) Rüya   

 

 ―Yaşlı bir adamdan vahşi hayvanları nasıl öldüreceğini öğrenir.‖  

 

 Rüyanın yardımıyla bir aslan ve bir pars öldürür. Bu avda bir de sihirli bir ayı 

yakalar.  
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ii) Rüya Sonrası  

Ayı, bir cadının sihriyle ayıya dönüĢen bir kadındır. Sihir böylelikle bozulur 

ve kadınla evlenir (Baydemir 2004: 270). Bünyad, gördüğü rüyalardan 

öğrendikleriyle vahĢi hayvanları öldürüp ailesini korur. Yakaladığı bir ayının da 

aslında güzel bir kız olduğunu görür ve onunla evlenir. Rüya, Bünyad‘ın 

evlenebilmesi için dolaylı yoldan rehberlik etmiĢ olur. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Bünyad Bünyad / 

Sıradan 

biri 

 

____ 

YaĢlı 

Adam 

VahĢi hayvanları 

nasıl öldüreceği 

öğretilir. 

Yakaladığı ayı 

sihirle dönüĢen 

bir kadındır. Rüya 

dolaylı yoldan 

rehberlik eder.  

Bünyad‘ın 

evlenmesin

i sağlamak. 

Rüyada vahĢi 

hayvan 

avlamayı 

öğrenen 

Bünyad, bir ayı 

avlayınca 

varolan sihir 

bozulur. Ayı, 

kadına dönüĢür. 

 

1.1.2.6. Keloğlan (Türkmen Masalı) 

 Masallarda, halkın dıĢladığı veya hor gördüğü insanlar çeĢitli yardımlar 

alırlar. Bu yardımlar rüya aracılığıyla gerçekleĢir.  

 

i) Rüya Öncesi 

 Ġnsanların kelliğiyle alay etmelerinden ve bir türlü evlenememekten Ģikâyetçi 

olan Keloğlan, köyünü terk eder. Gide gide bir çöle varır. Susuzluk ve yorgunluktan 

uyuyakalır. Keloğlan‘ın zor durumda olması rüyanın hazırlık aĢamasıdır. 

 

ii) Rüya 

 Rüyasında aksakallı biri gelip; 

 

 ―Kalk oğlum, senin de muradına ereceğin vakit geldi. Filan yerde bir göl vardır. O 

göle bir topar güvercin gelip, su içip gider. Ondan sonra, üç tane güvercin gelir ve 

silkinip kıza dönüşürler. Onlar suya girip dururken, küçük kızın elbisesini gizle. Onu 
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sevdiğini ve karın olmasını istediğini söyle. Sana varmak istemezse elbisesini 

vermeyeceğini söyle. Bahtını o kızda ara.‖  

 

demiĢ. Rüyada Türk masallarında sıklıkla rastlana havyadan insana dönüĢüm motifi 

vardır. Güvercinler kızlara dönüĢmektedir.  

 

iii) Rüya Sonrası 

 Keloğlan, rüyada gördüklerini yapınca kızı evliliğe ikna eder. Bu kız 

sayesinde bahtı açılır ve zenginleĢir (Asano 2010: 142). Keloğlan, kendisiyle alay 

edilmesinden ve bir türlü evlenememekten bıktığından köyünü terk eder. Evlenme 

konusunda insanlardan yana bahtı gülmeyen Keloğlan‘a rüyada yardım edilerek 

kiminle nasıl evleneceği öğretilir. Hor görülen Keloğlan, rüya sonucunda hem 

evlenir hem de zenginleĢir.  

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya 

Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Keloğlan Keloğla

n / Hor 

görülen 

birisi 

Çevresindek

ilerin 

kelliğiyle 

alay etmesi 

ve 

evlenememe

si 

Aksakallı 

biri 

Güvercinlerin 

kıza 

dönüĢtüğü 

bildirilir ve 

dönüĢen kızı 

evliliğe nasıl 

ikna edeceği 

öğretilir. 

Hor görülen 

Keloğlan‘ın 

hem güzel bir 

kızla 

evlenmesini 

hem de zengin 

olmasını 

sağlamak.  

Keloğlan kızı 

evliliğe ikna 

eder. Bu 

evlilikten 

sonra zengin 

biri olur. 

 

1.1.2.7. Zekiye ve Mehmet (Yukarıçukurova Masalı) 

 Masallardaki bazı rüyalar, evlenmek üzereyken ayrı düĢen âĢıkların, tekrar 

kavuĢması için erkek kahramana rehberlik ederler.  

 

i) Rüya Öncesi 

 Yukarıçukurova bölgesinde anlatılan masalda Zekiye ve Mehmet beĢik 

kertmesi iki gençtir. Zekiye‘nin babası onu padiĢahın oğluna vermeye kararlıdır. 

Genç âĢıklar kaçıp uzaklaĢırlar. Kızı bir hana bırakıp yemek getirmeye giden 

Mehmet, döndüğünde Zekiye‘yi handa bulamaz. Bir kervancı, kızı padiĢahın 
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çocuğuna vermek için kaçırmıĢtır. Mehmet‘in Zekiye‘yi kaybetmesi rüyanın hazırlık 

aĢamasıdır.  

  

ii) Rüya 

 Mehmet, o gece bir rüya görür. Rüyasında ona; 

 

 ―Kalk, sen niye yatıyorsun? Nişanlını filan yerde padişahın oğluna verdiler. Bugün 

kınası var. Önüne üç yol çıkacak. Ne sağa git, ne sola git. Ortadaki yola git‖ 

  

 denir. Rüyada Zekiye‘nin evlendirilmek üzere olduğunu öğrenir. Onu nasıl 

bulacağı öğretilir. 

 

iii) Rüya Sonrası 

 Mehmet, rüyada gördüklerine göre hareket edince sevdiğini kurtarır (ġimĢek 

2001: 191–193). Masalda zorlukların üstesinden gelerek evlenmeye karar veren 

gençlerin ayrı düĢmesi rüyada Mehmet‘in uyarılmasıyla önlenir ve kızı nasıl bulacağı 

öğretilir. Rüyanın yardımıyla Mehmet, niĢanlısını bulur. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Zekiye 

ile 

Mehmet 

Mehmet / 

Sıradan 

biri 

Zekiye‘nin 

kaçırılması 

____ Kızı nasıl 

bulacağı 

öğretilir. 

ÂĢıkları 

kavuĢturmak

. 

ÂĢıklar 

kavuĢur. 

 

  Manevi nasiplendirme ile ilgili rüyaların yer aldığı masalların özellikleri 

aĢağıdaki tabloda bir arada verilmiĢtir. 
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Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Keloğlan Keloğla

n / 

Sıradan 

biri 

PadiĢahın 

kızının 

istediği 

gelinliği 

hazırlayama

ması 

 

____ 

Keloğlan‘a 

rüyasında halkı 

rahatsız eden dev 

gösterilir. Devi 

öldürdükten sonra 

istediği gelinliği 

bulur. 

Keloğlan‘ın 

gelinliği 

bulmasına 

yardımcı 

olmak 

Keloğlan, devi 

öldürdüğü için 

ödüllendirilir ve 

kızın istediği 

gelinliği bularak 

padiĢahın 

kızıyla evlenir. 

Keloğlan Keloğla

n / Hor 

görülen 

biri 

Çevresindek

ilerin 

kelliğiyle 

alay etmesi 

ve 

evlenememe

si 

Aksakallı 

biri 

Güvercinlerin 

kıza dönüĢtüğü 

bildirilir ve 

dönüĢen kızı 

evlilğe nasıl ikna 

edeceği öğretilir. 

Hor görülen 

Keloğlan‘ın 

hem güzel 

bir kızla 

evlenmesini 

hem de 

zengin 

olmasını 

sağlamak. 

Keloğlan kızı 

evliliğe ikna 

eder. Bu 

evlilikten sonra 

zengin biri olur. 

Canıbek Canıbek 

/ 

Sıradan 

biri 

____ Canıbek‘in 

âĢık 

olduğu kız 

Bir kap dolu 

ayranı içmesi 

söylenir. 

Canıbek‘in 

evlenmesini 

sağlamak 

 Uyandığında 

kızı yanında 

bulur ve onunla 

evlenir. 

Bünyad Bünyad 

/ 

Sıradan 

biri 

 

____ 

YaĢlı 

Adam 

VahĢi hayvanları 

nasıl öldüreceği 

öğretilir. 

Yakaladığı ayı 

sihirle dönüĢen 

bir kadındır. Rüya 

dolaylı yoldan 

rehberlik eder.  

Bünyad‘ın 

evlenmesini 

sağlamak. 

Rüyada vahĢi 

hayvan 

avlamayı 

öğrenen 

Bünyad, bir ayı 

avlayınca 

varolan sihir 

bozulur. Ayı, 

kadına dönüĢür. 

Tölegen 

ile 

Nazipa 

Tölegen 

/ 

Sıradan 

biri 

Nazipa‘yı 

aramasına 

rağmen 

bulamaması 

Nazipa Nazipa, taĢın 

içinde olduğunu 

söyler ve oradan 

nasıl 

çıkarılacağını 

öğretir. 

ÂĢıkları 

kavuĢturmak 

Tölegen 

üzerinde 

uyuduğu taĢın 

içinden 

Nazipa‘yı 

çıkarır. 

Zekiye 

ile 

Mehmet 

Mehmet 

/ 

Sıradan 

biri 

Zekiye‘nin 

kaçırılması 

____ Kızı nasıl 

bulacağı öğretilir. 

ÂĢıkları 

kavuĢturmak

. 

ÂĢıklar kavuĢur. 

Balıkçını

n Oğlu 

Balıkçın

ın oğlu 

Fakir olması ____ Tutacağı 

balıkların tılsımlı 

olduğu ve 

satmaması 

gerektiği söylenir. 

Fakir 

çocuğunun 

evlenmesini 

sağlamak 

Balıkların birini 

satmayan oğlan 

balığın peri kızı 

olduğunu 

görünce onunla 

evlenir. 

Tablo 24: Türk Masallarında Manevi Nasiplendirme ile Ġlgili Rüyaların Kesitleri 

 

 Yukarıdaki tablo incelendiğinde rüyayı gören masal kahramanlarının tümü 

fakir veya sıradan kiĢilerdir. Bu kahramanların tümü erkektir. Rüyanın rehberliğiyle 
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rüyada gösterilen kiĢiyle evlenirler. Evliliklerden sonra masal kahramanı zengin ve 

mutlu olmaktadır. Böylece rüya öncesindeki durum rüyanın rehberliğiyle 

değiĢmektedir. Fakirliğinden dolayı hor görülen masal kahramanları rüyanın 

yardımıyla statülerini artırıp bu durumu engellerler. Bu rüyalarda rehberlik edenler 

önemli bir görev üstlenmiĢ olurlar. AĢağıdaki grafikte rehberlik edenlerin oranları 

verilmiĢtir. 

 

 

              Grafik 80: Türk Masallarında Manevi Nasibi Kazanmaya Rehberlik Edenler 

 Ġncelenen yedi masalın ikisinde (%29) masal kahramanına rüyasında 

rehberliği evleneceği kız yapmaktadır. Birer (%14) masalda yaĢlı adam ve aksakallı 

biri rehberlik ederken, üç (43) masalda kahramana rehberlik eden belirsizdir. 

 

 1.2. Zorlukların Üstesinden Gelebilmek Ġçin Rehberlik Eden Rüyalar 

 Türk masallarında rüyaların önemli iĢlevlerinden biri zor durumda olan 

kahramana rüya vasıtasıyla rehberlik etmektir. Rüyaların rehberlik etmesiyle 

kahraman, karĢılaĢtığı zorlukların üstesinden gelmenin yollarını öğrenir. Rüyada 

kendisine rehberlik edilen kahramanlar genellikle haksızlığa uğramıĢ, beddua almıĢ, 

tutsak olmuĢ karakterlerdir.  Hızır, derviĢler, ihtiyar adamlar, rüyalarda rehberlik 

eden karakterlerin bazılarıdır. 

 

 

2; 29% 

1; 14% 

1; 14% 

3; 43% 
Sevgili

YaĢlı Adam

Aksakallı Biri

Belirsiz
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 1.2.1. Irıstu ( Altay Masalı) 

 Kahramanlar rüyada öğrendiklerini, akıllarını kullanarak gerçek hayatta 

kullanarak iĢlerini kolaylaĢtırırlar. Altay masalında Sümer dağının eteklerinde Irıstu 

adında bir parmak çocuğun yaĢadığı anlatılır.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Bir gün yaĢadığı yerden Ak-Koan adlı bir adamla, daha iyi yaĢarım 

düĢüncesiyle ayrılır. Irıstu çobanlık yapar ve kısa zaman sonra çok çalıĢtırıldığından 

dolayı adamla geldiğine piĢman olur. Duyduğu piĢmanlık ve geri dönmek istemesi 

rüyanın hazırlık aĢamasıdır. 

 

 ii) Rüya 

  

 ― Akbaşlı, buruşuk yüzlü bir adam; neden eskisi kadar mutlu olmadığını sorar. Irıstu,  

işlerden dolayı çok yorulduğunu, hastalandığını söyler. Bunun üzerine yaşlı adam, 

inekleri yatırmak istediğinde ―Bıp‖, otlatmak istediğinde ―Tap-Tajlan‖ demesini 

söylemiş (Dilek 2007: 482–484). 

 

 Rüyadan uyanan Irıstu, rüyada gördüklerini yapınca rahata erer.  

 

 ii) Rüya Sonrası 

 Bir zaman sonra hayvanlar zayıf düĢmüĢ. Ak-Koan onu cezalandırmaya karar 

vermiĢ. Irıstu, ―Bıp‖ der. Ak-Koan‘ın bütün ailesi donakalır. Kimse bunları 

iyileĢtiremez. Irıstu, ―Tap-Tajlan‖ der ve onları geri getirerek oradan uzaklaĢır Rüya, 

yaĢadığı yerden daha iyi yaĢamak düĢüncesiyle ayrılan fakat daha sonra piĢman olan 

çocuğun rahata ermesine rehberlik etmektedir. Rüyada öğrendiği tılsımlı kelimeleri 

gerçek amaçları dıĢında kullanarak oradan kurtulmayı baĢarır.  
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Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Irıstu Irsıtu / 

Parmak 

çocuk 

Irıstu‘nun 

ailesinden 

ayrıldığı için 

piĢman 

olması ve ağır 

iĢlerde 

çalıĢtırılması 

AkbaĢlı, 

buruĢuk 

yüzlü bir 

adam 

(Ġhtiyar) 

Ġnekleri 

yatırmak ve 

otlatmak için 

sihirli 

kelimeler 

öğretilir. 

Parmak 

çocuk 

Irıstu‘ya 

yardım 

ederek onu 

rahata 

kavuĢturmak 

Rüyadaki sihirli 

kelimeleri 

insanlar 

üzerinde 

kullanarak 

olduğu yerden 

ayrılıp ailesine 

geri döner. 

 

 1.2.2. Mehmet OnbaĢı (Elazığ Masalı) 

 Türk masallarında kahramanlara çeĢitli nesneler verilerek zorlukların 

üstesinden gelmelerine yardım edilir. Birbirine sürtüldüğünde sihirli hale gelen tüy 

birçok masalda kullanılan bir motiftir. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Elazığ‘da anlatılan masalda, aslında beceriksiz olan fakat padiĢahın kızıyla 

evlenmeyi baĢaran Çılfacıoğlu Mehmet OnbaĢı, evliliğinin devam etmesi için hileler 

çevirir. Bir gün kayınları zor durumdayken onlara yardım etmek ister. Birçok hileler 

çevirmesine rağmen iyi niyetle kayınlarına yardım etmek istemesi göreceği rüyanın 

hazırlık aĢamasıdır. 

 

 ii) Rüya 

 Bir gece rüyasında; 

 

 ―Bir Arap görür. Ona filan yerde filan taşın altında bir tüy olduğunu, bir şey 

istediğinde tüyü birbirine sürtmesini söyler.‖ 

  

 iii) Rüya Sonrası 

 Rüyadan uyanarak tüyü arar. Rüyada söylenenleri yapınca düĢmanları 

korkutur, kayınlarına yardımcı olur (Günay 1975: 463). PadiĢahın kızıyla olan 

evliliğini çeĢitli hilelerle devam ettiren Mehmet OnbaĢı, bu evliliğin devamı için zor 
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durumda kalan kayınlarına yardım etmek istemektedir. Beceriksiz ve korkak olan 

Mehmet OnbaĢı, gördüğü rüyanın öğrettikleriyle kayınlarına yardım etmeyi 

baĢararak evliliğinin devam etmesini sağlar.  

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Mehmet 

OnbaĢı 

Mehmet 

OnbaĢı 

Kayınlarına 

yardım 

etmek 

istemesi 

Bir Arap DüĢmanlarından 

kurtulabilmesi 

için sihirli bir 

tüyü nerede 

bulacağı 

söylenir. 

Mehmet 

OnbaĢı‘ya 

yardım 

etmek. 

Tüyü bulur ve 

düĢmanlarını 

korkutmak için 

kullanır. 

 

 1.2.3. Allah’ın Belası (Elazığ Masalı) 

 Türk masallarında, ayrı düĢen âĢıkların kavuĢmaları için yardımlar edilir. 

Rüyada rehberlik etmek bu yardımlardandır. Ya âĢıklara ya da onları kavuĢturmak 

için uğraĢan baĢka birine rüyada yol gösterilir.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Elazığ‘da anlatılan masalda boyu bir karıĢ, ismi ―Allah‘ın belası‖ olan çocuk, 

padiĢah oğlunun rüyada âĢık olduğu kızı kaçıran sarı devin peĢindedir. Sarı devi 

bulur ama nasıl öldüreceğini bilemez. Kız, sarı devin öldürülmesinin dut ağacının 

karnında yaĢayan tavĢanın karnındaki üç tane toz böcekle mümkün olduğunu öğrenir. 

Sarı devi nasıl öldüreceğini öğrenmesi rüyanın hazırlık aĢamasıdır. Rüyasında 

böcekleri nasıl bulacağı öğretilecektir. 

 

 ii) Rüya 

 Çocuk bir gece rüyasında Hızır‘ı görür. Hızır ona; 

 

 ―Oğlum, sen çok doğru ve sadık bir insansın. Allah sana yardım edecek. Kalk abdest 

al, iki rekât namaz kıl, bismillah de, dut ağacına sarıl. Dut ağacı devrilecek, o zaman 

tavşan ortaya çıkacak, sen tazıyı salıver, o tavşanı tutunca tavşanın karnından kutuyu 

al. Böceklerin ikisini öldür, birini dev çatlayıncaya kadar öldürme.‖ (Günay 1975: 383) 
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der. Rüyasında böcekleri nasıl bulacağı ve bulduğu böceklerden devi öldürmek için 

nasıl faydalanacağı öğretilir. 

 

 iii) Rüya Sonrası 

  ―Allah‘ın belası‖ Hızır‘ın söyledikleriyle sarı devi öldürmeyi baĢarır. Kızı 

aramaya çıkan çocuk, doğru ve sadık bir insan olduğundan rüyasında kendisine 

yardım edilir. Zor durumda kalanların imdadına yetiĢen Hızır, çocuğun rüyasına 

girerek sarı devi nasıl öldüreceğini öğretir. Ȃ Ģıkları kavuĢturmak gibi hayırlı bir iĢe 

koyulan çocuk, bu iyi niyetinden dolayı yalnız bırakılmayarak rüyada kendisine 

rehberlik edilir. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Allah‘ın 

Belası 

Allah‘ın 

belası adlı 

çocuk / 

Parmak 

çocuk 

Sarı devi 

öldürmek 

istemesi 

Hızır Devi 

öldürmek için 

gerekli 

böcekleri nasıl 

bulacağı 

öğretilir. 

Allah‘ın 

belasına 

yardım 

etmek. 

Hızır‘ın 

yardımlarıyla 

böcekleri bulur 

ve devi öldürür. 

 

 1.2.4. JakanĢa (Kazak Masalı) 

 Masallarda kahramanların tutsak olmaları karĢılaĢtıkları zorluklardandır. 

Tutsaklıktan kurtulmanın yolları kahramana rüyada öğretilebilir.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Kazak masalındaki JakanĢa uzun süre çocuğu olmayan padiĢahın duayla 

dünyaya gelen tek çocuğudur. Bir av esnasında bir geyiğin peĢine düĢer ve baĢka 

ülkelere geçer yoluna kayberder. Vardığı bir ülkenin padiĢahı bir saatlik bir iĢi 

yaparsa ona bakacağını söyler. JakanĢa kabul eder. Onu bir at derisinin içine koyup 

dağın baĢına bırakıp geri dönerler. PadiĢahın kendisini kandırdığını anlar. Bir dağ 

baĢında tutsak kalan ve aĢağı inemeyen JakanĢa, ağlayıp uyuyakalır. Dağın baĢında 

at derisinin içinde tutsak kalması rüyanın hazırlık aĢamasıdır. 
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 ii) Rüya 

 Bu sırada rüyasına birisi girer; 

 ―Sağ tarafa doğru yuvarlanırsan kurtulursun.‖ 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 JakanĢa denileni yapınca aĢağıya kadar yuvarlanıp kurtulur (Zhamakina 2009: 

332). Tutsak olmanın yarattığı zorluklarla rüya gören masal kahramanı gördüğü 

rüyanın rehberlik etmesiyle tutsaklıktan kurtulur. Rüya tutsaklığı bitirip kurtuluĢu 

sağlar. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

JakanĢa JakanĢa / 

PadiĢahın 

oğlu 

Tutsak 

olması 

____ Tutsaklıktan 

nasıl 

kurtulacağı 

öğretilir. 

JakanĢa‘yı 

tutsaklıktan 

kurtarmak 

Söylenenleri 

yapınca 

tutsaklıktan 

kurtulur. 

 

 1.2.5. PadiĢah ve Dört Kızı (Kıbrıs Masalı) 

 Masalların bazılarında zor durumda olan kahramana bir ses yol gösterir. 

Kıbrıs Türkleri arasında anlatılan bir masalda çok iyi niyetli, kimseye hayır 

diyemeyen bir padiĢah varmıĢ.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 PadiĢah kimseye hayır diyemediği için kızını isteyen üç farklı prense de 

kızını vermiĢ. Gece, bu durumdan çıkar bir yol bulabilmek için Allah‘a yalvarırken 

uyuyakalmıĢ. Zor durumda olması Allah‘a dua etmesi rüyanın hazırlık aĢamasıdır. 

 

 ii) Rüya 

  Gece rüyasında bir ses duymuĢ; 

 

 ―Kızıyla beraber bir eşek, bir köpek ve bir kediyi karanlık bir odaya kapatması 

söylenmiş.‖ 
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 iii) Rüya Sonrası 

  Rüyadan uyanan padiĢah, rüyada bildirilenleri yerine getirir PadiĢah, bir süre 

sonra üç hayvanın kızının benzeri çok güzel kızlara dönüĢtüğünü görür. Her bir 

prense birini verir. Böylelikle kızından ayrılmamıĢ olur (Gökdemir 2008: 571). 

PadiĢah iyi niyetli olduğundan ve Allah‘tan yardım istediğinden, içinde bulunduğu 

zor durumdan kurtulabilmesi için belirsiz bir ses rüyada kendisine rehberlik eder. 

Rüyasında söylenenleri yapınca derdine derman bulur ve kızına benzeyen üç kızı 

prenslere verir. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

PadiĢah 

ve Dört 

Kızı 

PadiĢah Kızını üç 

prense de 

vereceğine 

dair söz 

vermesi ve 

durumdan 

kurtulabilme

k için dua 

etmesi 

 

____ 

Kızıyla 

beraber üç 

hayvanı 

karanlık 

odaya 

kapatması 

istenir. 

Hayvanları 

padiĢahın 

kızına 

benzeyen 

kızlara 

dönüĢtürmek 

suretiyle 

padiĢaha 

yardım etmek 

Odadaki üç 

hayvan 

dönüĢerek 

padiĢahın kızına 

benzeyen insan 

olurlar. PadiĢah 

bu üç kızı 

prenslere verir. 

 

 1.2.6. Hıyarcı Güzeli (Kıbrıs Masalı) 

 Masallarda kahramanların aldığı beddualar sonucu seyahate çıkmaları yaygın 

bir motiftir.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 YaĢlı bir kadından ―Hıyarcı güzelinin peĢine düĢesin.‖Ģeklinde beddua alan 

padiĢahın oğlu, hıyarcı güzelini bulmak için yola çıkar. Bir gölün baĢında uyuyakalır. 

Hıyarcı güzelini bulamadığından zor durumda kalması rüyanın hazırlık aĢamasıdır. 

 

 ii) Rüya 

 Rüyasına ihtiyar bir adam girer ve 
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 ―Dile benden ne dilersen‖ der. Oğlan hıyarcı güzelini aradığını söyler. İhtiyar adam 

başından üç tane saç teli koparıp çocuğa verir. ―Bu dağları aşınca bir bostan 

bulucaksın. O bostan bir deve aittir. Eğer gözleri açıksa uyur, eğer gözleri kapalıysa 

çabuk geç. Orada bir kök hıyar var. Üstünde üç tane var. Onların birini kes. Eğer dev 

uyanırsa bu kılları birbirine çarp kurtulursun.‖ 

 

der (Özokutan 2005: 400). Rüyadaki ihtiyar, çocuğun karĢılaĢacağı tehlikelerden 

kurtulabilmesi için saçından üç tel verir. KarĢılaĢacağı devden nasıl kurtulacağını 

öğretir. 

 

 iii) Rüya Sonrası 

  PadiĢahın oğlu, gördüğü rüyanın rehberlik etmesiyle devden kurtulur ve 

Hıyarcı güzelini bulur.  

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Hıyarcı 

Güzeli 

PadiĢahın 

oğlu 

Hıyarcı 

güzelini 

bulamam

ası 

Ġhtiyar bir 

adam 

KarĢılaĢacağ

ı devden 

nasıl 

kurtulacağı 

öğretilir. 

Hıyarcı güzelini 

bulabilmesi için 

padiĢahın 

çocuğuna 

yardım etmek. 

Ġhtiyar adamın 

verdiği üç tel 

saçla devden 

kurtulur. 

 

12.8. Kara Dev ile Kızıl Dev (Kunos) 

 Çocuklarını kaybeden anne ve babalara çocuklarını bulabilmeleri için birçok 

masalda yardım edilir. Bu yardım rüyada aileye yol göstermektir. Masalda bir 

padiĢahın kırk çocuğunun her biri yedi günlükken kaçırılır.  

 

i) Rüya Öncesi 

 Bu duruma çok üzülen padiĢah saraydan çıkıp gezmeye baĢlar. Bir çeĢme 

baĢına gelir. Orada kırk güvercin görür. Bu çeĢmenin baĢında uyuyakalır. 

Çocuklarının kaçırılmıĢ olması ve onları bulamaması rüyanın hazırlık aĢamasıdır. 
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ii) Rüya 

 Rüyasına bir derviĢ girer. PadiĢahın çocuklarına ne olduğunu bilen derviĢ; 

 

 ―Ey şahım, sen boş yere üzülüyorsun. Çocuklarını sen görmüyorsun ama onlar seni 

görüyorlar. Sen çeşmede elini yüzünü yıkarken su içmeye gelen güvercinler hep senin 

çocuklarındı. Onları periler kaçırıp bu kılığa soktular. Yanlarına varmak istersen tam 

bir yıl yürümen gerekir. Onlar perilerden korktukları için senin sarayına gelmiyorlar. 

Sen buradan kalktığında o gördüğün güvercinler gibi çeşmeden kana kana su iç, sonra 

yoluna git. Tanrının seni çocuklarına kavuşturduğunu göreceksin.‖ (Kunos 1991: 69) 

 

der. PadiĢahın evlat acısıyla gördüğü rüyada güvercinlerden bazılarının onun 

çocukları olduğu bildirilir ve çeĢmeden kana kana su içmesi tembihlenir. 

 

iii) Rüya Sonrası 

 Rüyada gösterilenleri yerine getiren padiĢah çocuklarına kavuĢur. DerviĢ, 

çocuklarının kaçırılmasıyla zor durumda olan padiĢahın rüyasına girerek yardım 

eder. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Kara 

Dev ile 

Kızıl 

Dev 

Kırk 

çocuğu 

kaçırıla

n 

padiĢah 

Çocukları 

kaçırıldığı 

için zor 

durumda 

olması 

DerviĢ Su içmeye gelen 

güvercinlerin 

sihirle dönüĢen 

çocukları olduğu 

bildirilir. 

ÇeĢmeden kana 

kana su içmesi ve 

bir yıl yürümesi 

söylenir. 

PadiĢaha 

çocuklarını 

bulabilmes

i için 

yardım 

etmek. 

Rüyada 

söylenenleri 

yerine getirimce 

sihir bozulur ve 

çocuklarına 

kavuĢur. 

 

 Masallarda zor durumda kalıp yardıma ihtiyacı olan kahramanlara rüyalarında 

çeĢitli Ģekillerde rehberlik edilir. Çocukları kaçırılan bir padiĢah, kızını evlendirmek 

istemediği halde aynı anda üç prense evlilik sözü veren bir hükümdar, aldığı beddua 

gereği seyahate çıkan bir padiĢah oğlu, tutsak olan bir âĢık, yaptıklarından piĢmanlık 

duyup rahata ermeyi arzulayan parmak çocuk, padiĢahın kızıyla olan evliliğinin 
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devam etmesini isteyen fakir bir adam veya âĢıkların kavuĢabilmesi için sarı devi 

öldürmesi gereken bir kahraman masallarda yardıma ihtiyacı olan karakterlerdir. Bu 

karakterlere rüyalarında derviĢler, Hızır, ihtiyar adamlar, bir Arap veya kaynağı 

belirsiz bir ses yardımcı olur.  Yardım edilmesinin temel nedeni karakterlerin 

tümünün masalda iyi niyetli kiĢiler olarak kabul edilmeleridir. AĢağıdaki tabloda 

motifin yer aldığı masalların tümü bir arada verilmiĢtir. 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Kara 

Dev ile 

Kızıl 

Dev 

Kırk 

çocuğu 

kaçırılan 

padiĢah 

Çocukları 

kaçırıldığı 

için zor 

durumda 

olması 

DerviĢ Su içmeye gelen 

güvercinlerin 

sihirle dönüĢen 

çocukları olduğu 

bildirilir. 

ÇeĢmeden kana 

kana su içmesi ve 

bir yıl yürümesi 

söylenir. 

PadiĢaha 

çocuklarını 

bulabilmes

i için 

yardım 

etmek. 

Rüyada 

söylenenleri 

yerine 

getirimce sihir 

bozulur ve 

çocuklarına 

kavuĢur. 

PadiĢah 

ve Dört 

Kızı 

PadiĢah  Kızını üç 

prense de 

kızını 

vereceğine 

dair söz 

vermesi ve 

kurtulmak 

için dua 

etmesi 

 

____ 

Kızıyla beraber üç 

hayvanı karanlık 

odaya kapatması 

istenir. 

Hayvanları 

padiĢahın 

kızına 

benzeyen 

kızlara 

dönüĢtürer

ek 

padiĢaha 

yardım 

etmek 

Odadaki üç 

hayvan 

dönüĢerek 

padiĢahın 

kızına 

benzeyen 

insan olurlar. 

PadiĢah bu üç 

kızı prenslere 

verir. 

Hıyarcı 

Güzeli 

PadiĢahı

n oğlu 

Hıyarcı 

güzelini 

bulamaması 

Ġhtiyar bir 

adam 

KarĢılaĢacağı 

devden nasıl 

kurtulacağı 

öğretilir. 

Hıyarcı 

güzelini 

bulabilmes

i için 

padiĢahın 

çocuğuna 

yardım 

etmek. 

Ġhtiyar 

adamın 

verdiği üç tel 

saçla devden 

kurtulur. 

JakanĢa JakanĢa 

/ 

PadiĢahı

n oğlu 

Tutsak 

olması 

____ Tutsaklıktan nasıl 

kurtulacağı 

öğretilir. 

JakanĢa‘yı 

tutsaklıkta

n 

kurtarmak 

Söylenenleri 

yapınca 

tutsaklıktan 

kurtulur. 

Irıstu Irsıtu / 

Parmak 

çocuk 

Irıstu‘nun 

ailesinden 

ayrıldığı 

için piĢman 

olması ve 

ağır iĢlerde 

çalıĢtırılmas

ı 

AkbaĢlı, 

buruĢuk 

yüzlü bir 

adam 

(Ġhtiyar) 

Ġnekleri yatırmak 

ve otlatmak için 

sihirli kelimeler 

öğretilir. 

Parmak 

çocuk 

Irıstu‘ya 

yardım 

ederek onu 

rahata 

kavuĢturm

ak 

Rüyadaki 

sihirli 

kelimleri 

insanlar 

üzerinde 

kullanarak 

olduğu yerden 

ayrılıp 

ailesine geri 

döner. 
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Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Mehmet 

OnbaĢı 

Mehmet 

OnbaĢı 

Kayınlarına 

yardım etmek 

istemesi 

Bir Arap DüĢmanlarından 

kurtulabilmesi 

için sihirli bir 

tüyü nerede 

bulacağı 

söylenir. 

Mehmet 

OnbaĢı‘y

a yardım 

etmek. 

Tüyü bulur ve 

düĢmanlarını 

korkutmak için 

kullanır. 

Allah‘ın 

Belası 

Allah‘ın 

belası 

adlı 

çocuk/ 

Parmak 

Çocuk 

Sarı devi 

öldürmek 

istemesi 

Hızır Devi öldürmek 

için gerekli 

böcekleri nasıl 

bulacağı 

öğretilir. 

Allah‘ın 

belasına 

yardım 

etmek. 

Hızır‘ın 

yardımlarıyla 

böcekleri bulur 

ve devi öldürür. 

Tablo 25:Masallarda Zorlukların Üstesinden Gelmek Ġçin R. E. R.’ların K.’leri 

 

 Yukarıdaki tablo incelendiğinde rüya görenlerin kimler olduğu aĢağıdaki 

grafikte oranlarıyla verilmiĢtir. 

 

 

                           Grafik 81: Zorlukların Üstesinden Gelebilmek Ġçin R. E. R.’ları Görenler 

 

 Zor durumda olan masal kahramanına rüyada rehberlik edilmesi motifinin yer 

aldığı yedi hikâyenin ikisinde (%28) rüyayı padiĢahlar; bir diğer iki (%29) masalda 

da padiĢahın oğulları görür. Sosyal statü bakımından en üstte olmalarına rağmen zor 

durumda kalan padiĢah ve oğullarına rüyada rehberlik edilerek yardım edilir. Ġki 

(%29) masalda rüyayı parmak çocuklar görür. Çok küçük olmalarından dolayı zor 

2; 28% 

2; 29% 

1; 14% 

2; 29% 
PadiĢah

PadiĢahın Oğlu

OnbaĢı

 Parmak çocuk
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durumda kaldıklarında kendilerine rüyada rehberlik edilir. Bir (%14) masalda rüyayı 

bir onbaĢı görür. 

 

 1.3. Ölümden Kurtulabilmek Ġçin Rehberlik Eden Rüyalar 

 Uzun zaman çocuğu olmayan çiftlerin ―Bir çocuğum olsun da isterse yılandan 

olsun.‖ Ģeklindeki yakarıĢlarının sonucunda bir yılan doğurma motifi, Türk 

masallarındaki önemli motiflerdendir. Genellikle erkek olan bu yılan çocuğun 

doğumu sırasında birçok sıkıntı yaĢanır. Onu doğurtmaya gelen bütün ebeleri 

öldürür. Rüyaların rehberlik etme iĢlevi bu durumda devreye girer. Onu doğurtmaya 

gönderilen kızların rüyasına Hızır, derviĢ gibi ulular veya kızların anneleri girerek 

çocuğu nasıl doğurtacağı öğretilir. Rüyalar kızların Allah‘ın kendilerine yol 

göstermesi için ettikleri duaların neticesinde görülür. Rüyanın rehberliğiyle kızlar,  

diğer ebe kadınlar gibi ölmekten kurtulurlar. Doğum için gönderilenler ya fakir bir 

babanın kızları ya da üvey anneleri sevmediği için yılan soksun diye hileyle 

gönderilen kızlardır. Üvey annelerinin haksızlığana uğrayan veya fakir olduğu için 

hor görülen bu kızlar, rüyanın yardımıyla koruma altına alınırlar. Yılan çocuğun 

doğmasına yardımcı olan veya korkmadan evlenmeye giden kızlar, rüyanın rehberlik 

etmesiyle, yılan çocuğun aslında yakıĢıklı bir adam olduğunu görüp onunla 

evlenirler. Haksızlığa uğrayan kızların mağduriyeti rüyanın rehberlik etmesiyle 

giderilir. 

 

 1.3.1. Yılan Bey (Erzurum Masalı) 

 Çocuksuzluk motifi masallardaki önemli motiflerdendir. Çocuk sahibi 

olabilmek için birçok yola baĢvurulur. Çocuğu olmayan bir padiĢah da çıktığı bir 

seyahatte, yılan gibi de olsa bir çocuğunun olması için dua eder. Karısı gebe kalır. 

Kadın bir yılan doğuracaktır. Yılan, doğuma gelen ebelerin hepsini öldürür.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Üvey kızından kurtulmak isteyen üvey anne, kızını yılana ebeliğe yollar. Kız 

yolda abdest alıp Allah‘tan yol göstermesi için dua eder. Allah, bunun duasını hemen 
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kabul eder. Kız namazın ikinci rekâtında uyuyakalır. Üvey annesinin haksızlığına 

uğraması ve dua etmesi rüyanın hazırlık aĢamasıdır. 

  

 ii) Rüya 

  

―Bir derviş girer ve şöyle der; ―Kızım ağlama, bu çeşmenin başında iki büyük çubuk 

var. Bu çubukları al. Bu çubuklardan biri kırmızı biri yeşildir. Gider o hastayı dışarı 

çıkarır, has bahçeye alırsın. Önüne bir kalbur saman koyarsın, kadının arkasına 

geçersin, çocuk yılandır, herkesi sokar. Onu oradan kimse alamaz. Başını uzattığı 

zaman yeşil çubukla vurursun, kadın kurtulur, sana da bir şey olmaz.‖ (Seyidoğlu 2006: 

13–14) 

 Kız, rüyasında doğumu nasıl yaptıracağını öğrenir. 

 

 iii) Rüya Sonrası  

 Kız, uyanınca sopaları baĢucunda bulur ve denilenleri yapınca çocuğu 

doğurtarak ölümden kurtulur. Daha sonra da Yılan Bey ile evlenir Üvey annesinin 

zulmüyle doğuma gönderilen genç kız, yolda Allah‘a dua edince rüyasında kendisine 

bir derviĢ tarafından rehberlik edilerek doğumu nasıl yapacağı öğretilir. Üvey 

annesinin zulümlerine maruz kalan genç kız için rüyanın rehberliğiyle doğurduğu 

yılan çocuk bir kısmettir. Yılan Beyle evlenen kız üvey annesinin zulmünden 

kurtulup rahata erer. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Yılan 

Bey 

Doğuma 

gönderilen 

öksüz kız 

Üvey 

annesinin 

haksızlığı

na 

uğraması 

ve ettiği 

dua 

DerviĢ Yılan 

çocuğu 

nasıl 

doğurtacağ

ı öğretilir. 

Kızın 

ölmesini 

önlemek ve 

üvey annesi 

yüzünden 

oluĢan 

mağduriyeti 

gidermek 

Rüyanın 

rehberliğiyle yılan 

çocuğu doğurtur ve 

masalın sonunda 

doğan çocukla 

evlenir. 
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 1.3.2. Yılan (Yozgat Masalı)  

 Yılan çocuk motifli masalların bazılarında, evlendirilmek istenen yılan çocuk 

bütün kızları öldürür. Yılan çocukla evlendirilmek için götürülen kızların birine 

rüyasında yılan çocuktan sağ salim kurtulabilmek için yol gösterilir.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Yozgat‘ta anlatılan masalda, bir adamın çocuğu olmadığı için ―Bir çocuğum 

olsa da yılan olsa‖ Ģeklinde dilekte bulunduğu anlatılır. Aradan zaman geçince bu 

adamın yılan gibi bir çocuğu olur. Bu yılan iki defa evlendirilir, kızların ikisini de 

öldürür. Üçüncü defa bir fakir kızla evlendirilir. Fakir kız annesinin mezarında 

uyuyakalır. Kızın fakir olması ve annesinin mezarında uyuyakalması rüyanın hazırlık 

aĢamasıdır.  

 

 ii) Rüya 

 Rüyasında; 

 

 ―Annesini görür. Annesi kızına, iğnelerle kaplı gelinlik istemesini söyler. Yılan 

yaklaştığında iğnelerin batmasından rahatsız olacağını ve gelinliği çıkarmasını 

isteyeceğini söyler. Buna karşılık yılana ―önce sen elbiselerini çıkar‖ demesini 

tembihler. Yılan elbiselerini çıkarınca o elbiseleri yakmasını ister.‖ (Öcal 1999: 27) 

 

 Annesinin mezarında uyuyakalan kız rüyasında annesini görür. Annesi, 

yılanın bir insan olduğunu bilmektedir. Kızının yılandan nasıl kurtulacağını öğretir. 

 

 iii) Rüya Sonrası  

 Rüyada anlatılanları gerçekleĢtiren kız, karĢısında bir delikanlı bulur ve 

onunla evlenir Yılan çocuğun daha önceki iki karısını öldürdüğünü bile bile fakir 

olduğu için yılan çocukla evlendirilmek istenen kız, rüyasında annesinin 

öğrettikleriyle ölümden kurtulur. Annesi yılan çocuğu, delikanlı bir çocuğa 

dönüĢtürmesinin yolunu öğretir. Öldürülme beklentisiyle yılan çocukla evlendirilen 

fakir kız, rüyanın adaleti sağlamasıyla rahat bir hayata kavuĢur. 
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Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Yılan  Öksüz 

fakir bir 

kız 

Öksüz ve fakir 

olduğu için 

yılanla 

evlendirilmeye 

gönderilmesi ve 

annesinin 

mezarında 

uyuyakalması 

Öz Annesi Yılanın 

insana 

nasıl 

dönüĢeceği 

öğretilir. 

Yılanın kızı 

öldürmesini 

engellemek 

ve kızın 

talihini 

değiĢtirmek. 

Kız, rüyanın 

rehberliğiyle 

yılanı prense 

çevirir ve 

onunla 

evlenir. 

 

 1.3.3. Yılan Bey ( Erzincan Masalı) 

 Erzincan‘da anlatılan masalda, padiĢahın çocuğu olmaz. Duaları kabul olur, 

eĢi hamile kalır. Kadın bir yılan doğurur. Yılan doğar doğmaz kaçar gider.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Yirmi yıl sonra padiĢahın sarayı sarsılmaya baĢlar. Hocalar, yirmi yıl önce 

doğan çocuklarının evlenmek istediğini söyler. Yılan gerdek gecesinde yanına gelen 

bütün kızları öldürür. Üvey kızından kurtulmak isteyen bir kadın, kızını yılana verir. 

Üvey annesinin kızı yılana vermesi rüyanın hazırlık aĢamasıdır. Kız o gece 

rüyasında; 

  

 ii) Rüya 

  

 ―Öz annesini görür. Annesi evleneceği kişinin yılan olduğunu söyler. Kendisinin çıkaracağı her 

elbiseye karşılık yılanın da bir kat deri çıkaracağını ve yakışıklı bir delikanlı olacağını söyler.‖ 

(Kara 1996: 58) 

 

 Öz anne, kızının rüyasına girerek yılanı yakıĢıklı delikanlıya dönüĢtürmenin 

yolunu öğretir. 

  

 iii) Rüya Sonrası 

 Rüyada gördüklerini yapan kız Yılan Beyle evlenir ve mesut olur. Bu 

masalda genç kız, üvey annenin kötü emellerinden öz annesinin rüyada yol 
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göstermesiyle kurtulur. Üvey anne, öldürülür düĢüncesiyle genç kızı Yılan Bey‘e 

verse de, öz anne bu zulme engel olur ve kızının genç bir delikanlı olan Yılan Bey‘le 

evlenmesini sağlar.  

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Yılan 

Bey 

Öksüz 

kız 

Üvey 

annenin, 

ölmesi için 

kızı Yılan 

Bey‘le 

evlendirmesi  

Öz Annesi Yılanın, 

insana nasıl 

dönüĢeceği 

öğretilir. 

Yılanın kızı 

öldürmesini 

engellemek 

ve kızın 

talihini 

değiĢtirmek. 

Kız, rüyanın 

rehberliğiyle 

yılanı yakıĢıklı 

bir delikanlıya 

çevirir ve 

onunla evlenir. 

 

 Yılan çocukla ilgili masallar incelendiğinde, çocuğu olmayıp da bir yakarıĢ 

sonrasında yılan çocuğa sahip olanlar genelde padiĢahlardır. Dünya nimetlerinin 

çoğuna sahip olan padiĢahların çocuklarının olmamaları masaldaki önemli 

motiflerdendir. Masaldaki öğretilerden biri de ―Allah‘tan hayırlısını istemek‖tir. 

Uzun süre çocuğu olmayanların ısrarlı duaları, kendilerine hayır getirmeyecek 

çocuklara sahip olmalarına neden olabilir. Yılan çocuğun hayatı, üvey annesi 

tarafından istenmeyen veya fakir olduğu için değersiz görülen öksüz kızlarla kesiĢir. 

Bu kızlar öz annelerinin veya derviĢlerin rüyada kendilerine yol göstermeleriyle 

içinde bulundukları zor durumun üstesinden gelirler. Rüyanın yol göstermesi kızların 

hem hayatının kurtarır hem de yakıĢıklı birer delikanlı oldukları anlaĢılan yılana 

çocuklarla evlenmelerini sağlar.  

 

 1.3.4. Kılıç Kara (Özbek Masalı) 

 Türk dünyasında anlatılan masallarda hayatını kaybeden kahramanın tekrar 

canlanması da yine kaybolan kılıcının bulunmasına bağlıdır. Rüyada rehberlik 

edilerek bu gerçeği öğrenenler kahramanı tekrar hayata döndürürler.  
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 i) Rüya Öncesi 

 Özbek masalında Yıldız Sayar, Derya Bağlar ve Kılıç Kara birlikte yolculuğa 

çıkarlar. Bir kaleye ulaĢırlar. Bu kaleye bir ejderha musallat olmuĢtur ve her gün bir 

kız yemektedir. Kılıç Kara ejderhayı öldürür ve kızı kurtarır.  

 

 ii) Rüya 

―Kılıç Kara bir gün rüyasında canının kılıcında saklı olduğunu öğrenir.‖  

  

 iii) Rüya Sonrası 

 Girdiği bir mücadelede bu sırrı öğrenen bir cadı, kılıcını ırmağa atınca Kılıç 

Kara hayatını kaybeder. Bunu öğrenen arkadaĢları, kılıcı ırmaktan çıkararak Kılıç 

Kara‘yı tekrar canlandırırlar (Baydemir 2004: 92). Kahraman gördüğü rüyada, kendi 

ölümünün nasıl olacağını öğrenir. Bu rüya aynı zamanda kendi hayatının kurtulması 

için de ipuçları içerir. Kahraman kendisini öldürmek isteyen cadının elinden, 

arkadaĢlarının bu rüyanın öğrettiklerini uygulamalarıyla kurtulur. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Kılıç 

Kara 

Kılıç 

Kara 

____ ____ Canının 

kılıcında 

olduğu 

bildirilir 

Öldükten 

sonra 

tekrar 

dirilebilme 

Bunu öğrenen 

arkadaĢları 

ırmaktan kılıcı 

çıkarınca Kılıç 

Kara canlanır. 

  

 AĢağıdaki tabloda ölümden kurtulabilmek için rehberlik eden rüyaların 

olduğu masallar motifleriyle bir arada verilmiĢtir. 
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Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Yılan 

Bey 

Doğuma 

gönderile

n öksüz 

kız 

Üvey 

annesinin 

haksızlığın

a uğraması 

ve ettiği 

dua 

DerviĢ Yılan 

çocuğu 

nasıl 

doğurtacağ

ı öğretilir. 

Kızın ölmesini 

önlemek ve 

üvey annesi 

yüzünden 

oluĢan 

mağduriyeti 

gidermek 

Rüyanın 

rehberliğiyle 

yılan çocuğu 

doğurtur ve 

masalın sonunda 

doğan çocukla 

evlenir. 

Yılan 

Bey 

Öksüz kız Üvey 

annenin, 

ölmesi 

için kızı 

Yılan 

Bey‘le 

evlendirm

esi 

Öz Annesi Yılanın, 

insana 

nasıl 

dönüĢeceği 

öğretilir. 

Yılanın kızı 

öldürmesini 

engellemek ve 

kızın talihini 

değiĢtirmek. 

Kız, rüyanın 

rehberliğiyle 

yılanı yakıĢıklı 

bir delikanlıya 

çevirir ve onunla 

evlenir. 

Yılan 

Bey 

Öksüz kız Üvey 

annenin, 

ölmesi 

için kızı 

Yılan 

Bey‘le 

evlendirm

esi 

Öz Annesi Yılanın, 

insana 

nasıl 

dönüĢeceği 

öğretilir. 

Yılanın kızı 

öldürmesini 

engellemek ve 

kızın talihini 

değiĢtirmek. 

Kız, rüyanın 

rehberliğiyle 

yılanı yakıĢıklı 

bir delikanlıya 

çevirir ve onunla 

evlenir. 

Kılıç 

Kara 

Kılıç 

Kara 

____ ____ Canının 

kılıcında 

olduğu 

bildirilir 

Öldükten 

sonra tekrar 

dirilebilme 

Bunu öğrenen 

arkadaĢları 

ırmaktan kılıcı 

çıkarınca Kılıç 

Kara canlanır. 
Tablo 26: Masallarda Ölümden Kurtulabilmek Ġçin R. E. R’ların ĠĢlevleri 

 

 Masallarda ölümden kurtulabilmek için rehberlik eden rüyalar dört masalda 

geçer. Dört masalın üçünde (%75) kahramana yılan delikanlıdan nasıl kurtulacağı 

öğretilir. Üç masalın ikisinde kızlar yılan beyle evlendirilmeye; bir masalda ise yılan 

beyi doğurtmaya gönderilir. Bu iki durumdan da kurtulması için kıza rehberlikm 

edilir. Bir (%25) masalda Kılıç Kara adlı kahraman canının kılıcında olduğunu 

öğrenir. Kılıç Kara öldükten sonra bu sırrı bilen arkadaĢları onu kurtarır. 

 Yılan beyle evlendirilmek üzere gönderilen kızların rüyalarına öz anneleri 

girerek yardım ederler. Yılan beyi doğurmak için gönderilen kızın rüyasına ise bir 

derviĢ girer. Dört masalda da kahramanlar rüyanın rehberliğiyle ölümden kurtulurlar.   
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 1.4. Hayvandan Ġnsana DönüĢüm Ġçin Rehberlik Eden Rüyalar 

 Türk masallarındaki önemli motiflerden biri Motif Index‘te ―Sihir‖ baĢlığı 

altındaki Ģekil değiĢtirmelerdir. ġekil değiĢtirmeler ―insandan hayvana dönüĢüm‖ 

veya ―hayvandan insana dönüĢüm‖ Ģeklinde gerçekleĢir. Hayvanın insana 

dönüĢebilmesi için rüyaların rehberliğine ihtiyaç duyulan masallarda, dönüĢüme 

uğrayacak hayvanlar, daha önce insanken, sihir sonucu hayvana, genellikle de kuĢa 

veya geyiğe dönüĢtürülen karakterlerdir. Bu karakterlerin çoğu erkek çocuklardır. Bu 

rüyalar, kahramanların eski haline dönüĢtürebilmeleri için rehberlik ederler. 

Rüyalarda, kırklar, ak saçlı ihtiyar kadınlar kahramanlara yardımcı olurlar. 

 

 1.4.1. Ayrık Otu (E.C. Güney) 

 Türk masallarının bazılarında çocuklar, üvey annelerinin kendilerine yaptığı 

sihirle hayvana dönüĢürler. Genellikle kuĢa dönüĢtürülen bu çocukların eski hallerine 

kavuĢabilmeleri için bu sihirin bozulması gerekir. Masal kahramanları, bu sihiri 

bozmanın yolunu rüyada öğrenebilirler. Sihirle hayvana dönüĢen çocukların eski 

hallerine dönüĢmeleri için rüyalar rehberlik eder.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Masalda anlatıldığına göre padiĢahın üç oğlu ve bir kızı varmıĢ. Anaları 

ölünce bir daha evlenmiĢ. Evlendiği kadın, üvey çocuklarına çok kötülük etmeye 

baĢlamıĢ. En sonunda erkek çocukların üçünü de büyü yaparak kuĢa çevirmiĢ. Bu 

kuĢlar geceleri insan, gündüzleri kuĢ oluyorlarmıĢ. Çocukların zor durumda olması 

rüyanın hazırlık aĢamasıdır. 

 

 ii) Rüya 

 Ablaları bir gün rüyasında; 

 

 ―Kırklardan birini görmüş. Kızım, ayrık otundan birer gömlek örer de kardeşlerine 

giydirirsen, büyüleri bozulur, yine insan olup insan içine çıkarlar. Ama bunları örüp 

bitirinceye kadar kimseyle konuşmayacaksın der.‖ (Güney 1990: 72–73) 
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 Kız uyanır ve denilenleri yapmaya baĢlar.  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Gömlekleri bitirip kardeĢlerine giydirince büyü bozulur. Üvey annenin 

zulmü, rüyanın çocukların ablalarına yol göstermesiyle son bulur. Rüyada, dönüĢüm 

ve elbise giyme arasında bir bağlantı kurulmuĢtur. KuĢların tekrar insan 

dönüĢebilmeleri (kılık değiĢtirebilmeleri), ablanın yapacağı insan kıyafeti olan 

gömleğe bağlanmıĢtır. Bu gömleğin sırrı ve nasıl örüleceği ablaya rüyada öğretilir. 

    

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

 KuĢa 

dönüĢen 

çocuklar

ın 

ablaları 

Erkek 

kardeĢleri

nin 

büyüyle 

kuĢa 

dönüĢtürü

lmesi 

Kırklardan 

biri 

KuĢa 

dönüĢtürülen 

kardeĢlerinin 

tekrar insana 

dönüĢtürebil

mesi 

öğretilir. 

KardeĢleri 

tekrar insana 

dönüĢtürebil

mek 

Kız, rüyada 

bildirilenleri 

yapınca büyü 

bozulur ve 

kardeĢlerine 

kavuĢur. 

 

 1.4.2. Kuğular ( Ziya Gökalp) 

 Türk kültüründe ―kuğu‖ ve ―güvercin‖ kuĢlarıyla ilgili anlatılan efsanelerde, 

bu kuĢların aslında iki kardeĢ oldukları ve üvey annelerinin zulmünden çekindikleri 

için kuğu veya güvercin olabilmek için dua ettikleri ve bunun sonucunda kuğuya 

veya güvercine dönüĢtükleri anlatılır. Masallarımızda da buna benzer motiflere 

rastlanır. Üvey annenin sihriyle kuğuya dönüĢen kardeĢlerin, rüyanın rehberliğiyle 

tekrar insana dönüĢümleri anlatılır. Masallarda genellikle erkek kardeĢler kuĢ kılığına 

sokulurken ablaları ise çocukları kurtarabilmek için uğraĢırlar.    

 

 i) Rüya Öncesi 

 Masalda anlatıldığına göre bir padiĢahın on bir oğlu ile bir tek kızı vardır. 

Üvey anneleri kızın yüzüne, baĢına, vücuduna çıkmayan bir boya sürer. Erkek 

kardeĢleri de kuğu Ģekline sokar. Çocuklar evden uzaklaĢırlar. Kız uzun bir zaman 

sonra gündüzleri kuğu, geceleri insan olan kardeĢlerini bulup yanlarına yerleĢir. 

Kızın ve kardeĢlerinin zor durumda olması rüyanın hazırlık aĢamasıdır.  
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 ii) Rüya 

  

 ―Ak saçlı ihtiyar bir kadın gelir. Ormanın doğu tarafında bir süt gölü var. Orada 

yıkanırsan eski güzelliğine kavuşup kardeşlerini kurtarırsın der.‖ (Gökalp 1974: 25). 

 

 Kızın rüyasına giren ihtiyar kadın çarenin süt gölünde olduğunu bildirir. 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Kız denilenleri yapınca rüyanın gerçekleĢtiğini görür Üvey annenin 

kötülüklerine, kıza rüyada rehberlik edilerek son verilir. Çocukların ablasına, 

öncelikle kendi vücudunu boyalardan nasıl kurtaracağı öğretilir. Bunun için süt 

gölünden faydalanması tembihlenir. Sütün beyaz ve lekesiz olması, kızın çıkmayan 

boyalardan kurtulabilmesi için önemlidir. Rüyanın rehberliğiyle on bir erkek kardeĢ 

de tekrar insana dönüĢürler.  

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Kuğular Kuğuya 

dönüĢen 

çocuklar

ın 

ablaları 

Erkek 

kardeĢlerini

n büyüyle 

kuğuya 

dönüĢtürül

mesi 

Ak saçlı 

ihtiyar bir 

kadın. 

Kuğuya 

dönüĢtürülen 

kardeĢlerinin 

tekrar insana 

dönüĢtürebilm

esi ve yüzünü 

temizlemesi 

öğretilir. 

KardeĢleri 

tekrar insana 

dönüĢtürebil

mek ve kızın 

yüzündeki 

boyayı 

çıkarmasına 

yardım 

etmek 

Kız, rüyada 

bildirilenleri 

yapınca 

yüzündeki boya 

çıkar ve büyü 

bozularak 

kardeĢleri tekrar 

insana dönüĢür. 

  

 1.4.3. Keloğlan (Niğde Masalı) 

Masallarda kıskançlık duygusu, insanların büyüye baĢvurarak baĢkalarını hayvana 

dönüĢtürmesine sebep olur. Masalın sonunda haksız bir zulme uğrayanlar tekrar 

insana dönüĢürken, büyü yapanlar cezalandırılır.  

 

 

 



552 

 

  

 i) Rüya Öncesi 

 Niğde‘de anlatılan Keloğlan masalında padiĢahın oğlu, vezir tarafından büyü 

yaptırılarak güvercine dönüĢtürülür. PadiĢahın zor durumda olması görüceği rüyanın 

hazırlık aĢamasıdır.  

 

 ii) Rüya 

 PadiĢah rüyasında; 

 

 ―Oğlunun ayna, ayva ve yedi başlı devin kanına sürülen bir mendil sayesinde eski 

haline döneceğini öğrenir.‖ (Bakırcı 2000: 72) 

 

 PadiĢaha rüyasında oğlunu tekrar insana dönüĢtürmenin yolu gösterilir. 

 

  iii) Rüya Sonrası 

 Bu iĢi Keloğlan üstlenir, birçok maceradan sonra gerekenleri yapıp padiĢahın 

oğlunu kurtarır. Vezir, padiĢahın oğlunu büyüyle güvercine dönüĢtürse de, rüyanın 

rehberlik etmesiyle oyun bozulur ve Keloğlan, zorlu bir mücadeleden sonra 

padiĢahın oğlunun tekrar insana dönüĢmesini sağlar. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Keloğla

n 

PadiĢah Oğlunun 

güvercin

e 

dönüĢtür

ülmesi 

____ Çocuğunu 

insana 

dönüĢtürmen

in yolu 

öğretilir. 

PadiĢahın, 

oğlunu insana 

dönüĢtürebilmes

i 

PadiĢahın 

rüyasında 

gördüklerini 

yerine getiren 

Keloğlan, çocuğu 

kurtarır. 

 

  1.4.4. Apak Bacı ile Alpak Oğlan (Sivas Masalı) 

 Sivas‘ta anlatılan masalda, hayvandan insana dönüĢecek kiĢi tılsımlı sudan 

içtiği için geyiğe dönüĢen bir çocuktur.  
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 i) Rüya Öncesi 

 Anneleri öldükten sonra üvey annelerinin zulmünden kaçan Apak Bacı ile 

Alpak Oğlan, üvey annelerinin onları öldürmek için tuttuğu paralı adamlardan bin bir 

güçlükle kurtulurlar. Alpak Oğlan tılsımlı bir sudan içer ve geyiğe dönüĢür. Dereoğlu 

adlı bir genç, Apak Bacı ile evlenmek ister. Kız geyiğe dokununca birden ortadan 

kaybolur. Dereoğlu‘nun bu duruma çok üzülmesi göreceği rüyanın hazırlık 

aĢamasıdır.  

 

 ii) Rüya 

 Dereoğlu o gece rüyasında bir derviĢ görür; 

 

 ―Derviş; Tasalanma, şimdi sana bir yol öğreteceğim. Ormana giderken bahçenizin 

güllerinden alacaksın. Kız, geyiğin başına elini sürmeden kızın eline gülün dikenini 

batır der.‖ (Kaya 2004: 70–71) 

 

 Dereoğlu, gördüğü rüyada Apak Bacı‘nın bir daha gözden kaybolmamasının 

yolunu öğrenir. 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Dereoğlu denileni yapınca geyik insana dönüĢür. Apak Bacı, kardeĢi 

kurtulduğu için ortadan kaybolmaz ve Dereoğlu ile evlenir. Masalda üvey annenin 

zulmünden kaçarken sihirli sudan içtiği için geyiğe dönüĢen bir çocuğun ve ortadan 

kaybolan bir kızın rüyanın rehberlik etmesiyle eski hallerine dönüĢmeleri anlatılır. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Apak 

Bacı ile 

Alpak 

Oğlan 

Dereoğlu 

/ Sıradan 

Biri 

Apak 

Bacı‘nın 

ortadan 

kaybolm

ası 

DerviĢ Kıza 

kavuĢmanı

n yolu 

öğretilir. 

Geyik olan 

çocuğu 

kurtarmak ve 

Dereoğlu ile 

Apak Bacı‘yı 

birleĢtirmek 

Dereoğlu gördüğü 

rüyayla hem 

çocuğu kurtarır 

hem de Apak 

Bacı‘yla evlenir. 
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 DönüĢüm ile ilgili masallarda rüyaların temel iĢlevi, insan kılığından büyü 

veya sihirle ayrılan bireylerin eski hallerine rüyanın rehberliğiyle dönebilmeleridir. 

AĢağıdaki tabloda rüyaların yer aldığı masallar bir arada verilmiĢtir. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç  

 KuĢa 

dönüĢen 

çocukları

n ablaları 

 Erkek 

kardeĢlerini

n büyüyle 

kuĢa 

dönüĢtürül

mesi 

Kırklardan 

biri 

KuĢa 

dönüĢtürülen 

kardeĢlerinin 

tekrar insana 

dönüĢtürebil

mesi 

öğretilir. 

KardeĢleri 

tekrar insana 

dönüĢtürebilm

e 

Kız, rüyada 

bildirilenleri 

yapınca büyü 

bozulur ve 

kardeĢlerine 

kavuĢur. 

Kuğular Kuğuya 

dönüĢen 

çocukları

n ablaları 

 Erkek 

kardeĢlerini

n büyüyle 

kuğuya 

dönüĢtürül

mesi 

Ak saçlı 

ihtiyar bir 

kadın. 

Kuğuya 

dönüĢtürülen 

kardeĢlerinin 

tekrar insana 

dönüĢtürebil

mesi ve 

yüzünü 

temizlemesi 

öğretilir. 

KardeĢleri 

tekrar insana 

dönüĢtürebilm

ek ve kızın 

yüzündeki 

boyayı 

çıkarmasına 

yardım etmek 

Kız, rüyada 

bildirilenleri 

yapınca 

yüzündeki boya 

çıkar ve büyü 

bozularak 

kardeĢleri tekrar 

insana dönüĢür. 

Keloğla

n 

PadiĢah  Oğlunun 

güvercine 

dönüĢtürül

mesi 

____ Çocuğunu 

insana 

dönüĢtürmen

in yolu 

öğretilir. 

PadiĢahın, 

oğlunu insana 

dönüĢtürebilm

e 

PadiĢahın 

rüyasında 

gördüklerini 

yerine getiren 

Keloğlan, çocuğu 

kurtarır. 

Apak 

Bacı ile 

Alpak 

Oğlan 

Dereoğlu 

/ Sıradan 

biri 

 Apak 

Bacı‘nın 

ortadan 

kaybolması 

DerviĢ Kıza 

kavuĢmanın 

yolu 

öğretilir. 

Geyik olan 

çocuğu 

kurtarmak ve 

Dereoğlu ile 

Apak Bacı‘yı 

birleĢtirmek 

Dereoğlu gördüğü 

rüyayla hem 

çocuğu kurtarır 

hem de Apak 

Bacı‘yla evlenir. 

Tablo 27: Masallarda Hayvandan Ġnsana DönüĢebilmek Ġçin R. E. R.’ların K.’leri 

 

 Hayvandan insana dönüĢüm için rehberlik eden rüyaların yer aldığı dört 

masalın üçünde (%75) dönüĢüme uğrayacak hayvan kuğu, güvercin gibi kuĢlardır. 

Bir (%25) masalda ise geyik insana dönüĢmektedir. Dört masalın ikisinde (%50) 

rüyayı hayvanlara dönüĢtürülen çocukların ablaları görür. Bir (%25) masalda rüyayı 

çocuğu kuĢa dönüĢtürülen bir padiĢah görür. Bir (%25) masalda ise rüyayı sevdiği 

ortadan kaybolduğu için üzülen bir âĢık görür.  
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 Hayvandan insana dönüĢüm için rehberlik eden rüyaların yer aldığı dört 

masalın ikisinde (%50) din uluları (Kırklardan biri, DerviĢ) yardımcı olur. Bir (%25) 

masalda ise ak saçlı bir kadın rüyada rehberlik eder. 

 

 1.5. Çocuk Sahibi Olabilmek Ġçin Rehberlik Eden Rüyalar 

 Çocuksuzluk, anlatma esasına bağlı türlerde sıklıkla rastlanan motiflerdendir. 

Çocuk sahibi olmaları için Hızır, derviĢ, üçler-kırklar, aksakallı ihtiyarlar gibi din 

uluları masal kahramanlarına yardım ederler. Din uluları kahramanlara elma, sihirli 

su, bir tutam ot vererek; adak kestirterek, bazı Ģartlar koĢarak çocuk özleminin 

bitmesi için yardımcı olurlar. Kahramanlara bu yardımlar rüya aracılığıyla yapılır. 

 

 1.5.1. Karaç Bahadır (Kırgız Masalı) 

 Din uluları, çocuk sahibi olabilmeleri için sembol değeri olan birçok Ģeyi 

masal kahramanından rüyada yapmasını isterler.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Eskiden bir karı kocanın iki oğlu varmıĢ. Bu iki oğul devlerin eline geçmiĢ. 

Çocuksuzlar diye anılmaya baĢlamıĢlar. Çocukları olmadığı için çok üzülüyorlarmıĢ. 

Çocuklarının olmaması rüyanın hazırlık aĢamasıdır.  

 

 ii) Rüya 

 Günlerin birinde ihtiyar adamın rüyasında; 

 

 ―Bembeyaz sakallı ihtiyar biri gelip ―Ağlamakla hiçbir şey elde edemezsin. Şu 

yakarıda bir çeşme var. O çeşmenin yanındaki kutsal ağaca git, dibinde adak kurbanı 

kesip karınla birlikte orada bir gece yat. Gece yarısı gökyüzünden beyaz bir elma düşer, 

onu sen ye. Aradan zaman geçip tan yeri ağarmaya başladığında kızıl elma düşer, onu 

da karına ver. Aradan zaman geçince çocuğunuz olur.‖demiş. (Karadavut 2006: 263) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Adam rüyada gördüklerini yapınca bir çocuğu olur. Anlatmaya bağlı türlerde 

çocuksuzluğun giderilmesi için yapılan ritüellerin çoğu bu masalda yer alır. 
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ÇeĢmenin baĢına gitmek, kutsal ağacın dibinde adak kurbanı kesmek, karısıyla 

beraber gökten düĢen elmaları yemek, gece orada eĢiyle birlikte bir gece yatmak bu 

ritüellerin bazılarıdır. Masalda adamın bunları yapması gerektiği rüyada kendisine 

söylenmiĢtir. Masalda elmanın halk kültüründeki diriltici, bolluk, bereket dağıtma ve 

muradına erme amaçlarıyla sembolleĢtirildiğini görüyoruz. Bu husus pek çok halk 

hikâyesi ve masalda da ortaktır (Alptekin 2010: 12). 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Karaç 

Bahadır 

 

Çocuğu 

olmaya

n 

ihtiyar 

adam 

Adamın 

çocuğunun 

olmaması 

Beyaz 

sakallı 

ihtiyar biri 

ÇeĢmenin 

yanındaki kutsal 

ağacın dibinde 

kurban kesmesi ve 

gökten düĢecek 

elmaları karısıyla 

yemesi söylenir. 

Aileyi 

çocuk 

sahibi 

yapmak 

Söylenenleri 

yapan ailenin 

bir çocuğu olur. 

 

 1.5.2. Ahmet Ağanın Oğlu ile Kızı (Kunos)   

 Masallarda çocuğu olmayanların yakarıĢları genellikle ―KeĢke hiçbir Ģeyim 

olmasaydı da bir çocuğum olsaydı‖ Ģeklindedir. Bu uğurda her Ģeylerini vermeye 

hazırdırlar.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Masalda Ahmet Ağa adında çok zengin bir bey varmıĢ. Bir gün ömrü 

boyunca kazandığı bütün paraları önüne serip ―KeĢke Tanrı bana bu kadar 

vermeseydi. Ekmek paramı güç hal ile kazanmaya razıydım, yeter ki bir evladım 

olsaydı.‖diye karısına dert yanar. Karısı bu laflara çok üzülür. Ahmet Ağa‘nın duası 

ve karısının bu duruma çok üzülmesi göreceği rüyanın hazırlık aĢamasıdır.  

 

 ii) Rüya 

 Karısı bir rüya görür. Kadın rüyasını Ģöyle anlatır; 
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 ―Bir deniz kenarında oturuyordum. Dalgaların arasından bir denizkızı elinde bir 

çömlekle çıkıp, ―Haydi koş kocana söyle, gelsin bunu alsın. Bu kısmeti Tanrı size 

gönderdi.‖ der.‖ 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Kadın, rüyasında bir denizkızının elinde bir çömlekle kendilerini çağırdığını 

görür. Adam rüyada anlatıldığı gibi bir çömlek bulur. Çömleklerin içinde ise biri 

erkek, biri kız yeni doğmuĢ iki çocuk bulur (Kunos 1991: 59–69).  Adamın içten 

yakarıĢı, malı mülküyle sahip olamayacağı çocuğa, bir rüyanın rehberliğiyle sahip 

olmasını sağlar. Adam çocukları, anlatı türlerinde sıklıkla karĢılaĢılan ―Suda yüzen 

sandık veya sepet içindeki çocuk‖ motifinden hareketle sudaki bir çömlek içinde 

bulur. Sudan gelen çocuklar aileye bereket ve huzur getirecektir. Bu açıdan yardımcı 

karakter bu tür masallardakinin aksine ulu bir karakter değil bir denizkızıdır. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Ahmet 

Ağa‘nın 

Oğlu ile 

Kızı 

Ahmet 

Ağa‘nı

n karısı 

Çocuklarının 

olmaması ve 

Ahmet 

Ağa‘nın 

yakarıĢı 

Denizkızı Denizkızının 

verdiği çömleğin 

içinde biri erkek 

biri kız iki çocuk 

vardır. 

Aileyi 

çocuk 

sahibi 

yapmak 

Ahmet Ağa, 

çömleğin içinde 

iki çocuk bulur. 

  

 1.5.3. Sandık (Manisa Masalı) 

 Anlatmaya bağlı türlerin çoğunda çocuk sahibi olmada ulu Ģahsiyetlerin 

yardımından söz edilir.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Masallarda çocukları olmayan çiftler uluların rüyada rehberlik etmeleriyle 

çocuk sahibi olabilirler. Manisa‘da anlatılan bir masalda adamın biri çocuğu 

olmadığı için çok üzgündür. Çocuğunun olmaması rüyanın hazırlık aĢamasıdır. 

 

 ii) Rüya 

 Adam bir rüya görür; 
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 ―Duvar yarılmış oradan bir hoca görünmüş. Hoca; Şu muskayı tak, çok güzel bir 

çocuğun olacak, demiş.‖ (Tunç 2008: 229) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Adam uyanınca muskayı yanı baĢında bulur. Muskayı takınca bir kızı olmuĢ 

Masalda, çocuğu olmayan adamın rüyasındaki yardımcı karakter hoca, adama bir 

muska vererek bunu takmasını ister. Rüyada muskayı gören adam uyanınca muskayı 

yanı baĢında bulur. Rüya âleminden gerçek dünyaya gönderilen bir nesne olarak 

kabul edilebilecek muska sayesinde adam çocuk sahibi olur. Hayal ile gerçek 

arasındaki bu aktarımı sağlayan adamın rüyasıdır. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Sandık 

 

Çocuğu 

olmayan 

adam 

Adamın 

çocuğunun 

olmaması 

Hoca Çocuğunun 

olması için bir 

muska verilir. 

Aileyi 

çocuk 

sahibi 

yapmak 

Muskayı takan 

adamın bir kızı 

olur. 

  

 1.5.4. Sihirli ÇeĢme (Uygur Masalı)  

 Türk masallarında çocuk özlemi çeken karakterlerden bazıları, biyolojik 

açıdan çocuk sahibi olamayacak kadar yaĢlı olan çiftlerdir. Masallarda, bu imkânsız 

duruma çare bulunur.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Uygur Türklerinde anlatılan masalda çocukları olmayan çok yaĢlı bir çift 

varmıĢ. Çocuklarının olmaması rüyanın hazırlık aĢamasıdır. Dede rüyasında; 

 

 ii) Rüya 

  

 ―Tuhaf bir kuş görmüş. Kuş, dedenin başında döne döne uçuyormuş. Dede ise kuşa 

heveslenmiş, onun ardından gidiyormuş. Gide gide güzel bir çayırlığa gelmiş. Orada güzel bir çeşme 
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varmış. Deminki kuş, çeşmenin üstünde kısa bir süre ötüp kanatlarını açmış güzel bir peri kızına 

dönüşmüş. Dedeye; ―Bu sihirli bir çeşmedir. Çeşmenin suyundan üç yudum içersen dileklerine nail 

olursun.‖demiş. (Ardoğan 2009:302) 

 

 Dedeye rüyasında bir peri, sihirli çeĢmeyi göstermiĢ. ÇeĢmeden su içenlerin 

dileklerinin gerçekleĢeceğini bildirir. 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Dede uyanınca çeĢmenin gerçekten de varlığını öğrenir ve çeĢmeyi bularak üç 

yudum içer. Sonrasında da çocuk sahibi olur. YaĢlı çiftin çocuk sahibi olmaları 

imkânsız bir durumken, rüyadaki yardımcı karakter peri kızının sihirli suyu iĢaret 

etmesiyle çocuk hasreti sonlandırılır. Rüya, yaĢlı çifti çocuk sahibi yaparak 

imkânsızın gerçekleĢmesine yardımcı olur. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Sihirli 

ÇeĢme 

 

Çocuğu 

olmaya

n bir 

dede 

Çocuklar

ının 

olmaması 

Peri Kızı Üç yudum 

içildiğinde dileklerin 

kabul olduğu sihirli 

bir çeĢmenin olduğu 

söylenir. 

Aileyi 

çocuk 

sahibi 

yapmak 

ÇeĢmeden su 

içerek çocuk 

dileyen dedenin 

bir çocuğu olur. 

 

 Çocuksuzluğun giderilmesi için rehberlik edilen rüyalarda, çeĢitli nedenlerle 

çocuğu olmayan çiftlere; peri kızı, denizkızı, derviĢ, yaĢlı ihtiyar gibi yardımcı 

karakterler, bazı nesneler veya ritüellerle çocuk sahibi olabilmeleri için rehberlik 

ederler. AĢağıdaki tabloda rüyaların yer aldığı masallar bir arada verilmiĢtir. 
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Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Ahmet 

Ağa‘nın 

Oğlu ile 

Kızı 

Ahmet 

Ağa‘nın 

karısı 

Çocuklarının 

olmaması ve 

Ahmet 

Ağa‘nın 

yakarıĢı 

Denizkızı Denizkızının 

verdiği çömleğin 

içinde biri erkek 

biri kız iki çocuk 

vardır. 

Aileyi 

çocuk 

sahibi 

yapmak 

Ahmet Ağa, 

çömleğin 

içinde iki çocuk 

bulur. 

Sihirli 

ÇeĢme 

 

Çocuğu 

olmayan 

bir dede 

Çocuklarının 

olmaması 

Peri Kızı Üç yudum 

içildiğinde 

dileklerin kabul 

olduğu sihirli bir 

çeĢmenin olduğu 

söylenir. 

Aileyi 

çocuk 

sahibi 

yapmak 

ÇeĢmeden su 

içerek çocuk 

dileyen dedenin 

bir çocuğu olur. 

Sandık 

 

Çocuğu 

olmayan 

adam 

Adamın 

çocuğunun 

olmaması 

Hoca Çocuğunun 

olması için bir 

muska verilir. 

Aileyi 

çocuk 

sahibi 

yapmak 

Muskayı takan 

adamın bir kızı 

olur. 

 

Karaç 

Bahadır 

Çocuğu 

olmayan 

ihtiyar 

adam 

Adamın 

çocuğunun 

olmaması 

Beyaz 

sakallı 

ihtiyar biri 

ÇeĢmenin 

yanındaki kutsal 

ağacın dibinde 

kurban kesmesi 

ve gökten 

düĢecek elmaları 

karısıyla yemesi 

söylenir. 

Aileyi 

çocuk 

sahibi 

yapmak 

Söylenenleri 

yapan ailenin 

bir çocuğu olur. 

Tablo 28: Masallarda Çocuk Sahibi Olabilmek Ġçin R. E. R.’ların Kesitleri 

 

 Çocuk sahibi olabilmek için rehberlik eden rüyaların yer aldığı dört masalın 

üçünde (%75), rüyayı erkekler görmektedir. Üç hikâyede de erkekler biyolojik olarak 

çocuk sahibi olamayacak yaĢtadırlar. Dört masalın ikisinde (%50) bir din ulusu 

rüyada rehberlik ederken, bir (%25) masalda denizkızı bir (%25) masalda da peri kızı 

rehberlik etmektedir. Dört masalın üçünde (%75) çocuk sahibi olmak doğumla 

müjdelenirken, bir (%75) masalda daha önce dünyaya gelmiĢ iki çocuk müjdelenir. 

 

 1.6. Sağaltabilmek Ġçin Rehberlik Eden Rüyalar 

 Masal kahramanları kendilerinin veya yakın çevrelerinin hastalıklarını, 

fiziksel engellerini sağaltmanın yolunu rüyalarında öğrenebilirler. Rüyada söylenen 

Ģartları yerine getiren kahramanlar hastalık veya fiziksel engelleri ortadan kaldırmayı 

baĢarırlar. 
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 Masallarda sağaltmanın en yaygını kör gözü iyileĢtirmektir. Rüyalarda, çeĢitli 

zulüm ve haksızlıklarla gözleri yerinden çıkarılmıĢ veya gözlerine mil çekilmiĢ 

kiĢilere gözlerini geri kazanmaları için rehberlik edilir. Gözlerin iyileĢmesi için bir 

hayvanın kanının veya kanatlarının, toprağın, özel yöntemlerle elde edilmiĢ suların 

göze sürülmesi gerektiği öğretilir. Bu eziyetleri yapanlar, kahramanın birinci 

dereceden akrabası veya padiĢahlardır. Kör gözü sağaltmanın rüyada öğretilmesiyle 

eziyete uğrayana yardım edilmekte ve zulme karĢı durulmaktadır. Bu durumda rüya 

zulme karĢı gelmede bir araçtır. 

 

 1.6.1. ġah Mehmet (Adıyaman Masalı) 

 PadiĢahın biri erkek çocuklarını, büyüyünce kendi yerine geçerler endiĢesiyle 

doğar doğmaz öldürüyormuĢ.  

 

 i) Rüya öncesi 

 ġah Mehmet adlı çocuk doğduğunda ―kızın oldu‖ diyerek padiĢahı 

kandırırlar. Daha sonra gerçeği öğrenen padiĢah, ġah Mehmet uyurken gözlerini 

çıkarır. ġah Mehmet‘in babası tarafından uğradığı zulüm göreceği rüyanın 

hazırlığıdır. ġah Mehmet‘e rüyasında biri; 

 

 ii) Rüya 

  

 ―Yarın çeşmenin başına git, oradan iki keklik geçecek. Kanatları çeşmenin başına 

düşer. Kanatları al, birini sağ gözüne birini de sol gözüne sür. Gözlerin açılır demiş.‖ 

 

 iii) Rüya Sonrası  

 Denilenleri yapınca ġah Mehmet‘in gözleri iyileĢir (Doğan 2006: 283). Zalim 

padiĢahın gözlerini çıkardığı ġah Mehmet, rüyanın yol göstermesiyle gözlerinin nasıl 

iyileĢeceğini görür.  
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Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

ġah 

Mehmet 

ġah 

Mehmet/ 

PadiĢahın 

oğlu 

ġah 

Mehmet‘in 

gözlerinin 

padiĢah 

olan babası 

tarafından 

oyulması 

____ Ġki 

kekliğin 

kanatlarını 

gözlerine 

sürerse 

iyileĢecekti

r 

Ġleride padiĢah 

olmasın diye 

gözleri babası 

tarafından 

oyulan ġah 

Mehmet‘i 

iyileĢtirmek. 

Söylenenleri 

yapan ġah 

Mehmet‘in 

gözleri iyileĢir. 

 

 1.6.2. Bengiboz (Erzurum Masalı) 

 Gözleri görmeyen padiĢaha çareyi aramak öncelikle Ģehzadelerin iĢidir. 

ġehzadeye bu zorlu arayıĢta rüyalar rehberlik eder ve kör gözü iyileĢtirebilmesi için 

yardım edilir.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Erzurum‘da anlatılan masalda gözleri görmeyen bir padiĢah varmıĢ. 

Gözlerinin iyileĢmesi için kendisinin ayak basmadığı bir yerden getirilecek toprağı 

çamur yapıp gözlerine sürmesi gerekmektedir. Büyük ve ortanca Ģehzade toprağı 

bulamaz. Küçük Ģehzade toprağı bulmak için çıktığı seyahatte bir çeĢme baĢında 

uyuyakalır. Babasının gözlerini iyileĢtirebilmek için yolculuğa çıkması göreceği 

rüyanın hazırlık aĢamasıdır.  

 

 ii) Rüya 

 Rüyasına bir derviĢ girer. 

 

 ―Şehzade, kalk! Babanın hayatı boyunca ayak basmadığı yer bulunmaz. Fakat onun 

ahırda sakladığı bir atı vardır. O ata Bengiboz derler. Bu atı ele geçirip onunla 

gidersen babanın ayak basmadığı yer bulabilirsin.‖ 

 

 ġehzadeye rüyada babasının ayak basmadığı yerlere ancak Bengiboz adı 

verilen atla gidilebileceği bildirilir. 
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 iii) Rüya Sonrası 

 Uyanınca derviĢi yanı baĢında bulan Ģehzade atı bulur ve toprağı getirip 

babasının gözlerini iyileĢtirir (Seyidoğlu 2006: 62–63). Babasının körlüğüne çare 

arayan küçük Ģehzade, rüyada gerekli olan toprağı nasıl elde edeceğini öğrenir. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Bengibo

z 

PadiĢahı

n küçük 

oğlu 

PadiĢahın kör 

olması ve 

küçük 

çocuğun 

bunun çaresini 

bulabilmek 

için yolculuğa 

çıkmıĢ olması 

DerviĢ Bengiboz 

sayesinde 

ihtiyaç 

duyulan 

toprağın 

bulunabilece

ği bildirilir. 

PadiĢahın 

gözlerini 

iyileĢtirme

k 

Söylenenleri 

yapan Ģehzade 

padiĢahın 

gözlerinin 

iyileĢmesini 

sağlar. 

 

 1.6.3 Altın Saçlı Kız (MuĢ Masalı) 

 Rüyada rehberlik edilerek sağaltılan bir rahatsızlık da kelliktir. Saçı çıkmayan 

kiĢi rüyasında saçlarına nasıl kavuĢacağını öğrenir.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Fakir bir ailenin çok güzel bir kızı varmıĢ. Bu kızın hiç saçı yokmuĢ. Bir gün 

bir göledin etrafında oturmuĢ kel kafasını seyrederken uyuyakalmıĢ. Kızın kel olması 

ve bu duruma çok üzülmesi göreceği rüyanın hazırlık aĢamasıdır. Rüyasına iki peri 

girer. 

 ii) Rüya 

 

 ―Saçlarını üç gün o göletin suyuyla yıkarsa iyileşeceğini söylemişler.‖  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Uyanınca denileni yapan kız, kısa bir süre sonra saçlarına kavuĢmuĢ (Yavuz 

2006: 64). Fakir ailenin güzel kızı için kellik büyük bir rahatsızlıktır. Kız olduğundan 

dolayı bu rahatsızlığının giderilmesi ve yüzünün gülmesi ancak rüyada kendisine yol 
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göstermeyle mümkün olmuĢtur. Rüya, rahatsızlıkların giderilip sosyal adaletin 

sağlanmasında yol gösterme iĢlevini yerine getirmiĢtir.  

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Altın 

Saçlı Kız 

Fakir bir 

ailenin 

kel kızı 

Fakir kızın 

kel olması 

ve bu 

duruma 

çok 

üzülmesi 

Ġki Peri Saçlarını üç gün 

göledin suyuyla 

yıkarsa 

iyileĢecektir. 

Fakir kızı 

iyileĢtirip 

mutlu 

etmek 

Söylenenleri 

yapan kız 

saçlarına 

kavuĢur. 

 

 1.6.4. Tılsımlı PadiĢah (Yozgat Masalı) 

  Rüyayı, gözünü kaybeden kiĢi veya en yakınları görür. Her iki durumda da 

bir kahramanın rüyada öğretilenleri yerine getirmesi gerekir.  

 

 i)Rüya Öncesi 

 Yozgat‘ta anlatılan masalda bir padiĢahın anası, sevdiğiyle evlenebilmek için 

padiĢahın gözlerine mil çektirip ölmesi için kuyuya attırır. PadiĢahın, annesinin 

zulmüne uğraması göreceği rüyanın hazırlık aĢamasıdır. 

 

 ii) Rüya 

 Bir süre sonra kör padiĢah bir rüya görür; 

 

 ―Kendisine bir gül bahçesi gösterilir. O gül bahçesinde bir çift beyaz güvercin vardır. 

O güvercinlerin durduğu daldan bir yaprak koparıp, o yaprağın suyunu altın bir tasın 

içinde çıkarıp, çıkan suyu gözlerine sürerse gözleri iyileşecektir.‖ (Öcal 1999: 339) 

 

 Rüyada, padiĢaha gözlerini iyileĢtirebilmesinin yolu öğretilir. 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 PadiĢah bahçeyi buldurur ve denileni yaptırarak gözlerine kavuĢur. Bu 

masalda, padiĢahın gözlerine annesi tarafından mil çektirilir. PadiĢah bu eksikliği 
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rüyada kendisine rehberlik edilerek giderebilir. Rüyada kendisine rehberlik eden belli 

olmasa da padiĢahın mağduriyeti giderilmiĢ olur. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Tılsımlı 

PadiĢah 

PadiĢah Annesinin, 

gözüne mil 

çektirip 

ölmesi için 

kuyuya 

attırması 

 

____ 

Güvercinlerin 

durduğu daldan 

alınan yaprakların 

suyu, altın bir tasa 

konulduktan sonra 

göze sürülecektir. 

PadiĢahın 

gözlerini 

iyileĢtirm

e 

Söylenenleri 

yapan padiĢahın 

gözleri iyileĢir. 

 

 1.6.5. Gülmez PadiĢahı (TaĢeli Masalı) 

 KardeĢlerden birinin diğer iki kardeĢin zulmüne maruz kaldığı masalda, iki 

kardeĢ bir olup diğer kardeĢin gözünü çıkarırlar. Bu durumda rüyanın rehberlik 

etmesiyle gözün nasıl iyileĢeceği öğrenilir.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Bir padiĢah, elindeki sihirli aynayı cinler çaldığı için çok üzgündür. ―Gülmez 

PadiĢahı‖ olarak anılır. Üç kardeĢ buna çok üzülürler ve aynayı bulmaya çıkarlar. 

Küçük kardeĢ aynayı bulur ama diğer iki kardeĢ hainlik ederek kardeĢlerinin 

gözlerini çıkarırlar. Küçük kardeĢin, ağabeylerinin zulmüne uğrayarak gözlerini 

kaybetmesi göreceği rüyanın hazırlık aĢamasıdır. 

 

 ii) Rüya 

  Kör oğlana rüyasında; 

 ―Gözüne kartalın kanı sürülürse gözünün göreceği söylenir.‖ 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Küçük kardeĢ rüyada söylenenleri yapar ve gözlerine kavuĢur (Alptekin 2002: 

266–277). Zalim iki kardeĢ, kıskançlığa kapılarak diğer kardeĢlerinin gözlerini 

çıkarırlar. Rüyada, mazlum kardeĢin bu eksikliğinin giderilmesi için kendisine 

rehberlik edilir. Kartalın kanını gözlerine sürmesi durumunda iyileĢecektir.  
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Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Gülmez 

PadiĢahı 

PadiĢahın 

küçük 

oğlu 

Ağabeylerin 

küçük 

kardeĢlerinin 

gözlerini 

çıkarmaları 

____ Gözüne 

kartalın kanı 

sürülürse 

gözü 

iyileĢecektir. 

Küçük 

kardeĢin 

gözlerini 

iyileĢtirme

k 

Söylenenleri 

yapan çocuğun 

gözleri iyileĢir. 

 

 1.6.6. Aslan Ali (TaĢeli Masalı) 

 Kehanet gereği, dünyaya gelecek çocuğun, kendi yerine geçeceğini öğrenen 

padiĢahların çoğu, bu çocuğu öldürmeye çalıĢırlar. Bu çocuklar aldıkları yardımlar 

sayesinde ölümden kurtulurlar. Bu çocukların bazıları daha sonra padiĢaha yardımcı 

olurlar.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 TaĢeli masalında padiĢaha rüyasında dünyaya gelecek çocuğun kendi baĢına 

felaket açacağı bildirilir. Öldürülmesi için cellatlara teslim etse de, cellatlar çocuğa 

kıyamazlar ve onu dağa bırakırlar. Dağda onu bir aslan büyütür. Bir süre sonra 

padiĢah kör olur.  

 

 ii) Rüya 

 PadiĢah bir rüya görür. 

 

 ―Gözlerine aslan kanı sürülürse gözünün iyileşeceği bildirilir.‖  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Bu kanı aramaya çıkan padiĢahın adamları bu kanı aslanın büyüttüğü 

çocuktan temin ederler (Alptekin 2002: 82–83). Zalim padiĢah, çocuğun öldürülmesi 

için emir verse de, görülen rüya sonucunda padiĢah, haksızlığa uğrayan çocuğa, 

muhtaç bırakılmıĢtır. Rüyanın öğrettiği kör gözü iyileĢtirme yolunun çocukla 

kesiĢmesi, rüyanın masalda adaleti sağlaması iĢlevini gösterir. 
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Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Aslan 

Ali 

PadiĢah Gözlerinin 

kör olması 

ve zulüm 

ettiği 

çocuğa 

muhtaç 

bırakılması 

____ Gözlerine aslan 

kanı sürülürse 

gözün iyileĢeceği 

bildirilir. 

Kanı elde 

etmek için 

zulüm 

ettiği 

çocuğa 

muhtaç 

bırakılmıĢt

ır 

PadiĢah, aslan 

kanını zulüm 

ettiği Ali 

sayesinde temin 

eder. 

  

 1.6.7. KarıĢma Allah’ın ĠĢine (Safranbolu Masalı) 

 Rüyalarda gösterilen iyileĢtirme yolları bazen rüya kahramanına bir ders 

niteliğindedir.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Adamın biri bok böceğini görünce ―Allah bunu niçin yaratmıĢ?‖ diye 

düĢünür. Bu söz Allah‘ın hoĢuna gitmez. Bir süre sonra adam hastalanır. Ne 

yaptılarsa adamın derdine çare bulamazlar. Bu düĢüncesinden dolayı rüyada 

kendisine bir ders vermek amaçlanır. 

 

 ii) Rüya  

 Bir rüyasında 

 

―Hastalığının çaresinin bok böceğini yemek olduğunu görür.‖  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Adam, söylediklerine piĢman olmuĢ. ĠyileĢebilmek için de böceği yemek 

zorunda kalmıĢ (Dağı 2008: 45). Masalda dinleyicilere bir öğüt verilmekte ve 

―Hikmetinden sual olmaz‖ deyiĢi hatırlatılmaktadır. Masalda, böceğin varlığını 

sorgulayan adama rüyasında hem yakalandığı hastalığın çaresi gösterilmekte hem de 

bu çareyle bir ders verilmektedir. 
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Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

KarıĢma 

Allah‘ın 

ĠĢine 

Hastala

nan 

Adam 

Allah‘ın 

iĢine 

karıĢma, 

hastalanma 

____ Hastalığının 

çaresinin 

bok böceği 

yemek 

olduğu 

bildirilir. 

Adamı 

iyileĢtirme

k ve ona 

bir ders 

vermek 

Adam daha önce 

yaratılıĢında bir 

anlam bulamadığı 

böceği yiyerek 

iyileĢir. 

 

 Sağaltmak için rehberlik eden rüyaların yer aldığı masallar aĢağıdaki tabloda 

bir arada verilmiĢtir. 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya 

Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Tılsımlı 

PadiĢah 

PadiĢah Annesinin, 

gözüne mil 

çektirip 

ölmesi için 

kuyuya 

attırması 

____ Güvercinlerin 

durduğu daldan 

alınan yaprakların 

suyu, altın bir tasa 

konulduktan sonra 

göze sürülecektir. 

PadiĢahın 

gözlerini 

iyileĢtirmek 

Söylenenle

ri yapan 

padiĢahın 

gözleri 

iyileĢir. 

Gülmez 

PadiĢahı 

PadiĢahı

n küçük 

oğlu 

Ağabeyleri

n küçük 

kardeĢlerini

n gözlerini 

çıkarmaları 

____ Gözüne kartalın 

kanı sürülürse 

gözü iyileĢecektir. 

Küçük 

kardeĢin 

gözlerini 

iyileĢtirmek 

Söylenenle

ri yapan 

çocuğun 

gözleri 

iyileĢir. 

Aslan 

Ali 

PadiĢah Gözlerinin 

kör olması 

ve zulüm 

ettiği 

çocuğa 

muhtaç 

bırakılması 

____ Gözlerine aslan 

kanı sürülürse 

gözün iyileĢeceği 

bildirilir. 

Söz konusu 

kanı elde 

etmek için 

zulüm ettiği 

çocuğa 

muhtaç 

bırakılmıĢtır 

PadiĢah, 

aslan 

kanını 

zulüm 

ettiği Ali 

sayesinde 

temin eder. 

ġah 

Mehmet 

ġah 

Mehmet

/ 

PadiĢahı

n oğlu 

Mehmet‘in 

gözlerinin 

babası 

tarafından 

oyulması 

____ Ġki kekliğin 

kanatlarını 

gözlerine sürerse 

iyileĢecektir. 

Ġleride 

padiĢah 

olmasın diye 

gözleri oyulan 

ġah Mehmet‘i 

iyileĢtirmek. 

Söylenenle

ri yapan 

ġah 

Mehmet‘in 

gözleri 

iyileĢir. 

Altın 

Saçlı Kız 

Fakir bir 

ailenin 

kel kızı 

Fakir kızın 

kel olması 

ve bu 

duruma çok 

üzülmesi 

Ġki Peri Saçlarını üç gün 

göletin suyuyla 

yıkarsa 

iyileĢecektir. 

Fakir kızı 

iyileĢtirip 

mutlu etmek 

Söylenenle

ri yapan 

kız 

saçlarına 

kavuĢur. 

KarıĢma 

Allah‘ın 

ĠĢine 

Hastalan

an 

Adam 

Allah‘ın 

iĢine 

karıĢması, 

 

hastalanmas 

____ Hastalığının 

çaresinin bok 

böceği yemek 

olduğu bildirilir. 

Adamı 

iyileĢtirmek 

ve ona bir 

ders vermek 

Adam  

böceği 

yiyerek 

iyileĢir. 
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Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç  

Bengibo

z 

PadiĢahın 

küçük 

oğlu 

PadiĢahın 

kör olması 

ve küçük 

çocuğun 

bunun 

çaresini 

bulabilmek 

için 

yolculuğa 

çıkmıĢ 

olması 

DerviĢ Bengiboz 

sayesinde 

ihtiyaç 

duyulan 

toprağın 

bulunabileceğ

i bildirilir. 

PadiĢahın 

gözlerini 

iyileĢtirmek 

Söylenenleri 

yapan Ģehzade 

padiĢahın 

gözlerinin 

iyileĢmesini 

sağlar. 

Tablo 29: Masallarda Sağaltabilmek Ġçin R. E. R.’ların Kesitleri  

 

 Rüyada rehberlik ederek sağaltmanın yer aldığı yedi masal incelendiğinde 

aĢağıdaki grafiklerde yer alan bilgilere ulaĢılır.  

 

 

              Grafik 82: Türk Masallarında Sağaltabilmek Ġçin R. E. R.’ları Görenler 

 

 Rüyanın yer aldığı yedi masalın üçünde (%43) rüyayı padiĢahın oğlu, ikisinde 

(%29) ise padiĢah görür. Toplam beĢ masalda rüyayı üst tabakadan olanlar 

görmektedir. Bir (%14) masalda rüyayı saçları olmayan fakir bir kız, bir masalda ise 

Allah‘ın iĢine karıĢan sıradan bir adam görmektedir. 

 AĢağıdaki grafikte hangi hastalıkların sağaltıldığı oranlarıyla verilir. 

 

3; 43% 

2; 29% 

1; 14% 

1; 14% 

PadiĢahın Oğlu

PadiĢahın Oğlu

Fakir Kız

Sıradan Biri
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              Grafik 83: Türk Masallarında Rüyalarda Sağaltılan Hastalık veya Engel 

 

 Yedi masalın beĢinde (%72) mil çekilmiĢ veya oyulmuĢ gözleri sağaltmak 

için rehberlik edilir. Bir (%14) masalda kel bir kızın saçlarının çıkması için rehberlik 

edilir. Bir (%14) masalda ise rahatsızlığının ne olduğu belirtilmeyen bir adamın 

iyileĢmesi için rehberlik edilir. Rüyada sağaltmanın en yaygın olanı kör gözü 

iyileĢtirmektir. Bu sağaltmanın yer aldığı beĢ masalın üçünde (%60) körlük 

insanların padiĢah ailesine mensup kiĢilerin birbirlerine ettiklerini zulümden 

kaynaklanır. Diğer dört masaldaki rahatsızlık doğuĢtan ya da sonradan yakalanılan 

rahatsızlıklardır. 

 Yedi masalın sadece ikisinde rüyada rehberlik edenlerin kimler olduğu 

bellidir. Bir masalda iki peri, bir masalda da derviĢ rehberlik eden karakterlerdir. 

 

 1.7. KonuĢmayı Öğretmeye Rehberlik Eden Rüyalar 

 Afyonkarahisar‘da anlatılan ―Aslan‖ Ali adlı masalda, kahraman konuĢmayı 

gördüğü rüyalar neticesinde öğrenir. Rüyada eğitim olarak da kabul edilebilecek 

rüyanın bu iĢlevinde, masal kahramanı rüyasında gördüğü yaĢlı bir kadın tarafından 

eğitilerek konuĢmayı öğrenir.  

 

 i) Rüya Öncesi 

5; 72% 

1; 14% 

1; 14% 

Kör Göz

Kellik

Genel Hastalık
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 Ülkenin padiĢahı, kendisinden baĢka kimseyi yerine layık görmediğinden 

ülkesindeki tüm erkek çocukları tek tek öldürtür. Bir kadın, erkek çocuğunu ormanın 

kuytu bir yerine bırakır. Bir diĢi aslan, çocuğu alıp büyütür. Çocuğun alt tarafı aslan, 

üst tarafı insan olur. PadiĢah durumu öğrenir ve onu hapse attırır. Oğlanın zor 

durumda olması göreceği rüyanın hazırlık aĢamasıdır. 

 

 ii) Rüya 

  Oğlan bir gece rüyasında; 

 

 ―Ġhtiyar bir kadın görür. Kadın, çocuğa konuĢmayı öğretir.‖ 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Saraydan kaçan çocuk, ileride güçlenir ve padiĢah olur (Özçelik 2004: 356). 

Zor durumda olan çocuk, rüyada konuĢmayı öğrenerek bu sayede saraydan kaçar ve 

ileride tahtın sahibi olur. PadiĢahın, kendisinden sonra kimsenin padiĢah olmaması 

için kurguladığı oyun, rüyanın çocuğa rehberlik etmesiyle bozulur. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Rehberlik 

Edenler 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Aslan 

Ali 

Aslan Ali 

/ Sıradan 

Biri 

KonuĢmayı 

bilmemesi ve 

hapse 

atılması 

Ġhtiyar bir 

kadın 

KonuĢma 

öğretilir. 

Çocuğa 

konuĢmayı 

öğretmek 

Çocuk 

konuĢmayı 

öğrenir. 

 

 AĢağıdaki grafikte rüyayı görenlerin statüleri oranlarıyla birlikte bir arada 

verilmiĢtir.  
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                      Grafik 84: Türk Masallarında Rehberlik Eden Rüyaları Görenler 

 

 Rehberlik eden rüyaların yer aldığı kırk yedi masalda en çok fakir olan adam, 

kadın veya çocuklar rüya görmektedir. Kırk yedi masalın on üçünde (%28)  fakir 

oldukları için sosyal tabakanın alt basamaklarında olan kiĢilere rehberlik edilerek 

mağduriyetleri giderilmeye çalıĢılmaktadır. On (%21) masalda rüyayı sıradan 

insanlar görür. Altı (%13) masalda rüyayı padiĢahların oğulları; beĢ (%11) masalda 

ise padiĢahlar görür. Masallarda güçleri her Ģeye yeten padiĢahlar, üstesinden 

gelemedikleri durumlarda rüyaların rehberliğine ihtiyaç hissederler. PadiĢah 

çocukları ise rüyalarında genellikle babalarına yardımcı olabilmek için rüya görürler. 

Üç (%7) masalda rüyayı kahramanın ablası ve dayısı görür. Büyüyle hayvana 

dönüĢtürülmüĢ çocukların, tekrar insana dönüĢmelerinin yolunu ablaları rüyalarında 

görür. Üç (%6) masalda rüyayı öksüz kızlar görür. Yılan çocuğu doğurtmak veya 

yılan beyle evlendirilmek için gönderilen öksüz kızlar, yılanın kendilerini 

öldürmesinden rüyanın rehberliğiyle kurtulurlar. ĠkiĢer (%4) masalda rüyayı 

Keloğlan, Parmak Çocuk ve zengin adamlar, kadınlar görür. Bir (%2) masalda ise 

rüyayı bir onbaĢı görür. 

 AĢağıdaki grafikte rüyayı görenlerin cinsiyetlere göre dağılımı verilmiĢtir. 
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                             Grafik 85: Türk Masallarında Rehberlik Eden Rüyaları Görenlerin Cinsiyetleri 

 

 Kırk yedi masalın otuz yedisinde (%79) rüyayı erkekler; onunda (%21) 

kadınlar görmektedir. Rüyaları erkeklerin daha çok görmelerinin nedeni, bazı 

rüyalarla beraber çıkılması gereken yolculukların üstesinden erkeklerin daha rahat 

gelebilmesidir.  

 AĢağıdaki grafikte rüyada rehberlik edenlerin masallardaki oranları 

verilmiĢtir. 

 

 

          Grafik 86: Türk Masallarında Rüyalarda Rehberlik Edenler 
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 Rüyada rehberlik edenlerin verildiği yukarıdaki grafiğe göre kırk yedi masal 

arasında en çok rehberlik edenler sekiz (%27) masalda geçen Aksakallı ihtiyar ve 

yaĢlı adamladır. Üç (%10) masalda peri kızları rehberlik ederler. ĠkiĢer (%7) masalda 

yaĢlı kadınlar, kahramanların anneleri, masaldaki kızlar rehberlik ederler. Birer (%3) 

masalda bir Arap, denizkızı, güvercin, Hızır, hoca, Kırklar ve melek masal 

kahramanına rehberlik ederler. 

 

 2. Gelecekten Haber Veren Rüyalar 

 Türk masallarındaki rüyaların en önemli iĢlevlerinden biri gelecekteki 

olayları bildirmeleridir. Bu rüyalarda kahramana ileride karĢılaĢacağı durumlar 

hakkında bilgi verilmektedir. Bazı masallarda bu rüyalar olayların hareket noktasıdır. 

Masal kahramanı gördüğü rüyada haber verilen duruma göre masaldaki macerasına 

baĢlar. Bazı masallarda ise görülen rüyalar düğümlenen olayın çözülmesine yardımcı 

olmaktadır. 

 Motif İndex‘teki ―M‖ maddesi ―Geleceğin Tayini‖dir. Bu baĢlıkta olduğu 

gibi, rüyada haber verilen olaylar mutlaka gerçekleĢir. Kaderin tecellisi olarak da 

kabul edilebilecek bu olayların, gerçekleĢmeden önce rüyalarda kahramanlara 

bildirilmesi, rüyaların değerini ve güvenirliliğini artırır. Bu güven neticesinde 

kahramanlar, rüyada haber verilenlerin gerçekleĢeceğini kabul etmekte ve hemen 

harekete geçmektedirler. 

 Masallarda geçen rüyaların hemen hemen tümü gelecekle ilgili verdikleri 

haberlerde yanılmazken bir masalda bunun tersi yaĢanır. Bir padiĢahın elli tane karısı 

varmıĢ ama hiç erkek çocuğu yokmuĢ. Bir gün rüyasında; 

 

 ―Sakallı bir adam görmüş. Bu adam ona kırk dokuz tane erkek çocuğu olacağını, 

yalnız en genç karısı olan Firuze‘nin çocuğunun olmayacağını söylemiş.‖ 

 

 Rüyanın etkisinde kalan padiĢah, kırk dokuz karısına hediyeler göndermiĢ, 

Firuzeyi ise Suriye‘ye sürgüne yollamıĢ. Rüyanın aksine sadece Firuze‘nin çocuğu 

olmuĢ (Yavuz 2002:291). Türk masallarında derviĢlerin, aksakallı ihtiyarların, 

rüyada bildirdikleri ileride gerçekleĢirken, bu masalda bunun tersi yaĢanır. Rüyada 

bildirilenin tersi çıkar. 
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 Gelecekten haber veren rüyalar; belayı ve tehlikeyi haber veren rüyalar, 

Mutluluğu müjdeleyen rüyalar, yönetim ile ilgili kehanet içeren rüyalar olmak üzere 

üç baĢlık altında incelenebilir. 

 

 2.1. Bela ve Tehlikeyi Haber Veren Rüyalar 

 Türk masallarında rüyaların gelecekten haber verdiği en önemli motif 

―Gençlikte mi ihtiyarlıkta mı?‖ motifidir. Rüyasında, kahramana baĢına bir bela 

geleceği bildirilir ve bunu gençlikte mi ihtiyarlıkta mı istediği sorulur. Seçim hakkı 

rüyayı görene bırakılır. Rüyayı gören kiĢiler, genellikle genç veya orta yaĢtadırlar. 

Gençlikte gelecek belanın üstesinden gelebileceklerini düĢünerek belanın gençlikte 

gelmesini tercih ederler. Böylelikle yaĢlılıkta rahat etmeyi arzularlar. Belanın haber 

verildiği bu rüyalar mutlaka gerçekleĢir. Bu belalardan bir süre sonra kahramanlar 

eski mutluluklarına kavuĢurlar.  

 

 2.1.1. Gençlikte mi, Kocalıkta mı? (Bayburt Masalı) 

 Motifle ile ilgili anlatılan bir masalda Erzurum‘un köylerinde çok zengin bir 

adamın olduğu söylenir.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Ġki oğlu bir karısı varmıĢ. Rüyanın bir hazırlık aĢaması yoktur.  

 

 ii) Rüya 

 Üç gece boyunca rüyasında bir ses iĢitir; 

 

 ―Mehmet Ağa, sana üç bela gelecek; gençlikte mi ihtiyarlıkta mı?‖ 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Karısına danıĢır. Belanın gençlikte gelmesinin daha iyi olacağına karar 

verirler. Sabahleyin bütün sürüyü kurtlar yer, evleri yanar. Oradan ayrılmaya karar 

verirler. Karısını kaçırırlar. Bir süre sonra bütün ailesi dağılsa da birbirini takip eden 

olaylar neticesinde tekrar birleĢip mutlu olurlar (Sakaoğlu 2002: 343–364). Rüyayı 
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görmeden önce normal hayatlarına devam eden masal kahramanları, rüyanın 

uyarısıyla bir tercih yapmak zorunda kalırlar. Tehlikenin kesin olduğu bu uyarılarda 

tercih, belayı gençlikte karĢılamaktan yana kullanılır. Doğru kararın verilmesiyle 

beraber masal kahramanları belalara göğüs gerip rüya öncesi hayatlarına geri 

dönerler.  

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Bela ve 

Tehlikeyi 

Haber 

Veren 

Rüyada 

Bildirilen Bela 

ve Tehlike 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Gençlikt

e mi 

kocalıkta 

mı? 

Mehmet 

Ağa 

____ Bir ses Üç bela geleceği 

bildirilir 

Mehmet 

Ağa‘yı 

uyarmak 

Mehmet Ağa, 

rüyanın 

uyarılarıyla 

tehlikeyi genç 

yaĢta ister. 

 

 Rüyaların gelecekten haber verdiği ―Gençlikte mi ihtiyarlıkta mı‖ motifi 

Kıbrıs (Sakaoğlu 1983: 47), Gaziantep (Köksel 1995: 78), Ġspir ve Pazaryolu 

(Ayyıldız 2001: 48), Balıkesir (KumartaĢlıoğlu 2006: 85), Tarsus (Kara 2007: 34), 

yörelerinde anlatılan masallarda yer alır. 

 

 2.1.2. Er mi Gelsin, Geç mi Gelsin? (Erzincan Masalı) 

 ―Gençlikte mi ihtiyarlıkta mı?‖ motifi bazı masallarda belanın baĢkalarının 

baĢına geleceğini bildirir. 

 

 i) Rüya Öncesi 

  Erzincan yöresinde anlatılan masalda rüyayı gören, belanın kızının baĢına 

geleceğini öğrenir. Köyün ağasının bir kızı varmıĢ. Rüyanın hazırlık aĢaması yoktur. 

 

 ii) Rüya 

 Bu ağa rüyasında; 

 

 ―Bir ses duyar. Gızının başına bir bela gelecek. Er mi gelsin geç mi gelsin?‖ 
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 iii) Rüya Sonrası 

 Ağa bu rüyayı birkaç kez daha görür. Cevap vermek istemez. Kızını alır ve 

uzaklaĢır. BaĢlarına birçok bela gelse de kızı nihayetinde padiĢahın genç oğluyla 

evlenir (Kara 1996: 65). ―Gençlikte mi ihtiyarlıkta mı?‖ masalının farklı bir varyantı 

olarak kabul edilebilecek bu masalda, baba herhangi bir tercihte bulunmasa da 

rüyada haber verildiği gibi kızının baĢına birçok bela gelir. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Bela ve 

Tehlikeyi 

Haber 

Veren 

Rüyada 

Bildirilen Bela 

ve Tehlike 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Er mi 

gelsin, 

geç mi 

gelsin? 

Köyün 

Ağası 

____ Bir ses Kızının baĢına 

bir bela geleceği 

bildirilir 

Ağa‘yı 

uyarmak 

Kızın baĢına 

birçok bela 

gelir. 

 

 2.1.3. Beylerbeyi (Erdemli Masalı) 

 Motifin yer aldığı bazı masallarda belanın ne olduğu da haber verilir.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Erdemli‘de anlatılan masalda bir beylerbeyinden bahsedilir. Beylerbeyine bir 

ihtiyar rüyasında; 

 

 ii) Rüya 

  

 ―Sana bir gün bir züğürtlük gelecek, demiş. İkinci gece aynı rüyayı görmüş ve ihtiyar 

adama rüyada; Bu iş sahiden böyle olacaksa avratla görüşeyim, demiş.‖ 

 

 Rüyasındaki ihtiyar adam belanın ne olduğunu bildirir. Rüya iki defa görülür. 

Rüyada ihtiyar adama eĢiyle görüĢeceğini söyler. 
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 iii) Rüya Sonrası 

 Avrat da ne gelecekse gençlikte gelsin demiĢ (Bozlak 2007: 231). Masalın 

farklı olan bu varyantında belanın ne olduğu da haber verilir. Rüyada belanın ne 

olduğunu öğrenen aile önlemlerini alır. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Bela ve 

Tehlikeyi 

Haber 

Veren 

Rüyada 

Bildirilen 

Bela ve 

Tehlike 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Beylerbeyi Beylerbeyi ____ Ġhtiyar adam Bir 

züğürtlük 

geleceği 

bildirilir. 

Beylerbeyini 

uyararak 

önlem almasını 

sağlamak 

Rüyada 

bildirildiği gibi 

beylerbeyi 

fakirleĢir. 

 

 2.1.4. PadiĢahın Rüyası (Besni Masalı) 

 Türk mitolojisinde kahramanların rüyalarında ―evin ateĢinin sönmesi‖ni 

görmeleri karĢılaĢacakları bir felakete iĢarettir. Türk masallarında da evdeki ıĢık 

kaynağının sönmesi gelecek bir belaya iĢarettir.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Gaziantep yöresinde anlatılan masalda bir padiĢah varmıĢ. 

 

 ii) Rüya 

  

 ―Evinin lambasının alevinin söndüğünü görür.‖  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Bu rüyadan sonra serveti ve parası biter. PadiĢah, eĢi ve çocuklarıyla 

dilenmeye baĢlar. Bir bezirgânbaĢı padiĢahın güzel bir karısı olduğunu duyar. 

Karısını kaçırır. Çocuklarını da kaybeden padiĢah, bir dizi maceradan sonra tekrar 

eski gücüne kavuĢur ve ailesini toplar (Köksel 1995: 76). Hayatın sona ermesi olarak 

da kabul edilen motifin olduğu bu rüyada, kahramanın baĢına birçok bela gelse de 

hepsini atlatarak rüya öncesi hayatına geri döner. 
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Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Bela ve 

Tehlikeyi 

Haber 

Veren 

Rüyada 

Bildirilen Bela 

ve Tehlike 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

PadiĢahı

n Rüyası 

PadiĢah ____ ____ Evinin 

lambasının 

alevinin 

söndüğünü 

görür. 

KarĢılaĢac

ağı 

tehlikeleri 

padiĢaha 

bildirmek 

Rüyada 

bildirildiği gibi 

birçok bela ile 

karĢılaĢır. 

 

 2.1.5. PadiĢahın Rüyası (Erdemli Masalı) 

 Tehlikenin lambanın alevinin sönmesiyle özdeĢleĢtirildiği benzer masal 

Erdemli‘de anlatılır. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Tehlikenin haber verildiği rüyayı ülkenin padiĢahı görür. PadiĢah bir gece 

rüyasında; 

 

 ii) Rüya 

  

 ―Evinin lambasının alevinin yükseldiğini ve daha sonra söndüğünü görür.‖  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 PadiĢah bir müddet sonra ailesini kaybetse de daha sonra tekrar bir araya 

gelirler (Bozlak 2007: 210). PadiĢah için aynı zamanda hükümranlığın sona 

erebileceği anlamına da gelen bu rüyadan sonra padiĢah birçok sıkıntıyla karĢılaĢır. 

Sonunda rüya öncesi duruma geri dönülür ve ailesini toparlamayı baĢarır. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Bela ve 

Tehlikeyi 

Haber 

Veren 

Rüyada 

Bildirilen Bela 

ve Tehlike 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

PadiĢahı

n Rüyası 

PadiĢah ____ ____ Evinin 

lambasının 

alevinin 

söndüğünü 

görür. 

KarĢılaĢac

ağı 

tehlikleri 

padiĢaha 

bildirmek 

Rüyada 

bildirildiği gibi 

birçok bela ile 

karĢılaĢır. 
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 2.1.6. Rüya (Türkmen Masalı) 

 Rüyalarda haber verilen belaların bazıları esaretle ilgilidir. Ġki kardeĢin bir 

periyle güreĢinin anlatıldığı bir masaldır. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Bir Ģehzade ve kardeĢi, bir periyle Ģehrin dıĢında güreĢe tutuĢurlar. Periyle 

güreĢmeleri Ģehzadenin göreceği rüyanın hazırlık aĢamasıdır. 

 

 ii) Rüya 

 

 ―O gece şehzade rüyasında peri kızına esir olduğunu görür.‖  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Sabahında rüya gerçekleĢir ve güreĢte periye yenilerek ona esir olur 

(Sümbüllü 2000: 55). Rüya, gelecekten haber verme iĢlevini yerine getirmiĢtir. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Bela ve 

Tehlikeyi 

Haber 

Veren 

Rüyada 

Bildirilen Bela 

ve Tehlike 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

 Rüya ġehzade ġehzade ve 

kardeĢinin 

bir periyle 

güreĢmeler

i 

____ ġehzade peri 

kızına esir 

olduğunu görür. 

ġehzade‘y

e, esir 

düĢeceğini 

bildirmek 

Rüyada 

bildirildiği gibi 

Ģehzade peri 

kızına esir olur. 

 

 2.1.7. Kibirli PadiĢah (Bucak Masalı) 

 Belanın haber verildiği rüyalarda, bazen kiĢiye yaptığı kötülükler karĢısında 

cezasını bu dünyada mı öbür dünyada mı çekmek istediği sorulur. Verilecek cezalar 

bu dünyada karĢısına bela olarak çıkar.  
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 i) Rüya Öncesi 

 Bucak‘ta anlatılan masalda Kibirli bir padiĢah, karısı ve ikiz erkek 

çocuklarıyla beraber yaĢarmıĢ. PadiĢahın çok kibirli olması göreceği rüyanın 

hazırlığıdır. 

 

 ii) Rüya 

  PadiĢah bir rüya görür; 

 

 ―Saraya bir büyücü gelmiş ve padişaha; ―Çok günah işlemişsin, kimseleri 

beğenmemişsin. Söyle bakalım, cezanı şimdi mi çekmek istersin yoksa öbür dünyada 

mı?‖demiş. Padişah da bu dünyada çekmek isterim dedikten sonra uyanmış.‖ (Dalğar 

2010: 140) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 BaĢlarına birçok felaket gelmiĢ ve bunlardan ders çıkarmıĢ. Öteki dünyada 

çekilecek cezaların daha ağır olacağını düĢünen padiĢah, cezasını bu dünyada 

çekmek istemektedir. PadiĢahın rüyası hem cezanın haber verilmesi için bir araç, 

hem de ceza için bu dünyayı seçtiğini bildirmesi bakımından kendisi için bir talihtir. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Bela ve 

Tehlikeyi 

Haber 

Veren 

Rüyada 

Bildirilen 

Bela ve 

Tehlike 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

 Kibirli 

PadiĢah 

PadiĢah PadiĢahın 

çok kibirli 

olması 

Büyücü Çekeceği 

ceza 

bildirilir 

PadiĢahı 

uyarmak ve 

cezasını ne 

zaman çekmek 

istediğini 

sormak 

PadiĢah, cezayı 

bu dünyada 

çekmek 

istediğini 

söyledikten 

sonra birçok 

felaketle 

karĢılaĢmıĢ. 

  

 2.1.8. PadiĢahın Rüyası (GümüĢhane Masalı) 

 Rüyaların bazıları masal kahramanları için farklı anlamlar içerir. Bir 

kahraman için tehlikeyi haber veren bir rüya, diğer kahraman için mutluluğun 

habercisi sayılabilir.  
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 i) Rüya Öncesi 

 PadiĢahın, kendi kızının bir çobanın oğluyla evleneceğini görmesi kendisi 

için bir tehlike iken çoban için mutluluğun habercisidir. Köyün birinde bir çoban 

varmıĢ.  

 ii) Rüya 

 Bu memleketin padiĢahı bir rüyasında; 

 

―Çobanın oğlunun kendi kızını alacağını görmüş.‖  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 PadiĢah çocuğu para ile satın alıp ölmesi için bir dağa bıraksa da, bir keçinin 

emzirmesiyle kurtulur. PadiĢah yine rüyasında çocuğun ölmediğini, büyüdüğünü ve 

kızını alacağını görür. PadiĢah yeni planlar kursa da çocuk hepsinden kurtulur ve 

kızla evlenir (Sakaoğlu 2002: 336). Rüyada bildirilen gerçekleĢir. 

 Masalın baĢka bir varyantı, Bingöl‘de anlatılan Ağanın Rüyası (Alay 2005: 

75) adlı masaldır. Masalda rüyayı bir ağa görmektedir. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Bela ve 

Tehlikeyi 

Haber 

Veren 

Rüyada 

Bildirilen Bela 

ve Tehlike 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

PadiĢahı

n Rüyası 

PadiĢah ____ ____ PadiĢaha, 

kızının bir 

çobanla 

evleneceği 

bildirilir. 

PadiĢahı 

uyarmak 

Rüyada 

bildirilen 

gerçekleĢir ve 

padiĢahın kızı 

çobanla evlenir. 

 

 2.1.9. Kısmetsiz Ġnsanı Devede Yılan Sokar (Kıbrıs Masalı) 

 Yılan ile anlatmalarda, birçok önlemler alınmasına rağmen yılanın 

padiĢahların kızlarını sokması önemli bir motiftir. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Rüyada haber verilen tehlikelerin mutlaka gerçekleĢeceğine örnek bir 

masalda, padiĢah bir rüyasında; 
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 ii) Rüya  

 

 ―Ne yaparsa yapsın kızını bir yılanın sokacağını görür.‖  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Adam, kızının yanına bir sürü adam verir, sürekli deveyle seyahat ettirir ama 

yılan, kız devenin sırtındayken onu ısırır (Gökdemir 2008: 566). Bu üç masal 

örneğinde de rüya ve kader iliĢkisi çerçevesinde, rüya yaĢanılacak olan kaderi 

bildirir. Masaldaki padiĢahların ikisi ve ağa da rüyada kendilerine bildirilen 

tehlikelere karĢı önlemler almaya çalıĢsalar da, kaderde olan gerçekleĢir. Masalın 

baĢında bildirilen belalar padiĢahların baĢlarına gelir. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Bela ve 

Tehlikeyi 

Haber 

Veren 

Rüyada 

Bildirilen Bela 

ve Tehlike 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Kısmetsiz 

Ġnsanı 

Devede 

Yılan 

Sokar 

PadiĢah ____ ____ PadiĢaha, kızını 

bir yılanın 

sokacağı 

söylenir 

PadiĢahı 

uyarmak 

Rüyada bildirilen 

gerçekleĢir ve 

padiĢahın kızını 

bir yılan sokar. 

 

 2.1.10. Ġki Hükümdarın Kavgası (Besni Masalı) 

 Rüyalar, bazı masallarda kötü niyetli kahramanlara da gelecek hakkında bilgi 

vererek onları uyarabilirler.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Besni‘de anlatılan masalda olay haramiyle ağa arasında yaĢanır. Ali Ağa, 

karısı ve çocuklarıyla haramilere esir olur. Haramiler uyurken Ali Ağa‘nın çocuğu 

kılıçla babasının ellerindeki ipi keser. Esirlerin kaçacak olması haraminin göreceği 

rüyanın hazırlık aĢamasıdır. 

 

 ii) Rüya 

 Harami baĢı o an rüyasında; 
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 ―Kendi adamlarından on tanesinin başının kesildiğini görür.‖  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Uyanır ama Ali Ağa elleri bağlı numarası yapar. Harami tekrar uykuya 

dalınca Ali Ağa hepsini öldürür (Korkmaz 2005: 298). Harami, rüyasında uyarılsa da 

gördüğü rüyaya bir anlam veremez. Adamlarının öldüğünü gördüğü rüya çok kısa bir 

zaman sonra gerçekleĢir. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Bela ve 

Tehlikeyi 

Haber Veren 

Rüyada 

Bildirilen Bela 

ve Tehlike 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Ġki 

Hükümdarın 

Kavgası 

Harami Esirlerin 

kaçmak 

üzere 

olması 

____ Adamlarının 

on tanesinin 

öldürüldüğünü 

görür 

Haramiyi 

uyarmak 

Esirler 

kaçmayı 

baĢarır. 

 

 2.1.11. En Küçük Çocuk   (Kırgız Masalı) 

 Masal kahramanının tehlikede olduğu veya öldüğü, kahramanın yakınlarına 

rüya aracılığıyla bildirilebilir. Rüyayı görenler kahramana yardım etmeye çalıĢırlar.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Bir masalda gözlerinden yaĢ yerine mercan akan kuĢu bulabilmek için yola 

çıkan kardeĢlerden büyük olanları, kuĢu bulan küçük kardeĢlerini ve sevdiği kızı 

öldürerek bir kuyuya atarlar. Küçük kardeĢin haksızlığa uğrayarak öldürülmesi 

rüyanın hazırlık aĢamasıdır. Çocuk ve sevgilisinin dostları bir kız, o gün rüyasında; 

 

 ii) Rüya 

  

 ―Arkadaşlarının öldürülüp kuyunun dibine atıldıklarını görür.‖ 

 

 iii) Rüya Sonrası 
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 Onları bulup tekrar diriltir (Karadavut 2006: 189–201). Rüya, masaldaki 

üçüncü Ģahsa bir tehlikenin varlığını bildirir. Rüyanın uyarısını dikkate alan kız, 

arkadaĢlarını bulundukları zor durumdan kurtarır. Rüya, karĢılaĢılan tehlikeyi haber 

verdiği gibi ölü âĢıkların tekrar diriltilmesinde ikinci derecede rol oynayarak iĢlev 

alanını geniĢletir.   

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya 

Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Bela ve 

Tehlikeyi 

Haber Veren 

Rüyada 

Bildirilen Bela 

ve Tehlike 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

En 

Küçük 

Çocuk 

Kahramanı

n arkadaĢı 

bir kız / 

Sıradan 

biri 

Kahrama

nın 

öldürülü

p 

kuyunun 

dibine 

atılması 

____ ArkadaĢlarının 

öldüğünü görür. 

Kızı 

uyararak 

arkadaĢların

ı 

kurtarmasını 

sağlamak 

Rüyanın 

uyarısıyla 

arkadaĢları

nı kuyudan 

çıkarıp 

diriltir. 

 

 2.1.12. Adsız  (Pertev Naili Boratav) 

 Masal kahramanları gördükleri rüyalarda gelecekteki olaylar hakkında bilgi 

sahibi olabilirler.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Bir padiĢahın hamile karısı ve üç oğlu varmıĢ. Karısının hamile olması, 

padiĢahın göreceği rüyanın hazırlık aĢamasıdır. 

 

 ii) Rüya 

 PadiĢaha rüyasında biri; 

 

 ―Senin doğacak çocuğun kız olursa başına türlü türlü belalar gelecek, memleketin 

mahvolacak. Eğer erkek olursa böyle bir tehlike yoktur, dikkat et.‖ Demiş. 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Bir süre sonra bir kız çocuğu dünyaya gelmiĢ. Bu kız geceleri canavara 

dönüĢüp her Ģeyi yiyormuĢ. Bu beladan halkı, küçük oğlan zekâsını kullanarak 



586 

 

  

kurtarmıĢ (Boratav 2001: 121–122). Masalda, padiĢahın kaderine karĢı koyma arzusu 

öne çıkar. Gördüğü rüyada, doğacak çocuğun cinsiyetine bağlı olarak bazı 

tehlikelerle karĢılaĢılabileceği bildirilir. Rüya, çocuğun kız olması durumunda, 

padiĢahın önlemler alması gerektiğini gösterir. Rüya gerçekleĢir ve doğan kız aileye 

belalar getirir. Rüya gelecekten haber vermekle önlem alınması gerektiği uyarısını 

yaparak iĢlevini yerine getirir. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Bela ve 

Tehlikeyi 

Haber Veren 

Rüyada 

Bildirilen Bela 

ve Tehlike 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Adsız PadiĢah Karısının 

hamile 

olması 

____ Doğacak çocuğu 

kız olursa çeĢitli 

belalarla 

karĢılaĢacağı 

bildirilir. 

PadiĢahı 

uyararak 

hazırlanm

asını 

sağlamak 

Kız çocuğu 

doğduktan 

sonra birçok 

belayla 

karĢılaĢırlar. 

 

 2.1.13. Zümrüdüanka KuĢu (Silifke Masalı) 

 Kahramanlara rüyalarında haber verilen tehlikelerin bazıları, onları doğrudan 

ilgilendirmese de tehlikeyi önleyerek bir iyilik yaptıklarından ödüllendirilirler. 

Ödüller genellikle kahramanın ulaĢmaya çalıĢtığı hedefte kendisine yardım 

Ģeklindedir.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Keloğlan, sevdiği kızla bir çukurda esir kalır. Zor durumda olması göreceği 

rüyanın hazırlık aĢamasıdır. 

 

 ii) Rüya 

 Keloğlan o gece rüyasında; 

―Bir yılanın Anka kuşunun yavrularını yiyeceğini görür.‖ 

 

 iii) Rüya Sonrası 

  Keloğlan uyanır ve yılanı öldürür. Bunun üzerine Anka kuĢu onu ve kızı esir 

kaldıkları çukurdan çıkarır (Alptekin 2002: 292–297). Yapılan iyiliklerin karĢılıksız 

kalmayacağı temi üzerine kurulu masalda rüya, kahramana iyilik yapma fırsatı verir. 
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Kahraman, rüyasında bir yılanın kuĢun yavrularını yediğini görüp kuĢun yavrularını 

kurtarır. Bu iyiliğinin karĢılığında, kendi çabalarıyla çıkamayacakları çukurdan Anka 

kuĢunun yardımlarıyla çıkmıĢ olurlar. Rüya, dolaylı yoldan kahramanın ve kızın 

hayatının kurtulmasını sağlar.  

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Bela ve 

Tehlikeyi 

Haber Veren 

Rüyada 

Bildirilen 

Bela ve 

Tehlike 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Zümrüd

üanka 

KuĢu 

Keloğla

n 

Keloğlan

‘ın 

sevdiği 

kızla 

çukurda 

esir 

kalması 

____ Yılanın 

Anka 

kuĢunun 

yavrularını 

yiyeceği 

bildirilir. 

Keloğlan‘ın 

bir iyilik 

yaptırarak 

Anka 

kuĢundan 

yardım 

almasını 

sağlamak 

Keloğlan yılanı 

öldürür. Anka 

kuĢu da Keloğlan 

ile kızı çukurdan 

çıkarır. 

 

 2.1.14.  At (Mustafa Gökceoğlu) 

  Kahramanlar, kendi ölümlerini gördükleri rüyalar aracılığıyla öğrenip bu 

beladan kurtulmaya çalıĢırlar. Rüyalar bu durumda kendilerine rehberlik ederler.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Bir padiĢahın oğlu çok güzel atlar görür. Bu atlardan birini satın almak ister 

ama sahipleri satmaya yanaĢmaz. Çocuk bir rüya görür.  

 

 ii) Rüya 

  

 ―Bu atlara sahip olmazsa öleceği söylenir.‖  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Durumu babasına anlatır. Durumu günden düne kötüleĢmeye baĢlayınca 

babası atları bulmaya gider (Gökçeoğlu 2005: 389). Çocuğun hayatta kalmasının 

atlara bağlı olduğu rüyada kendisine bildirilir. Rüyada haber verilen tehlikelerin 

gerçekleĢeceğine inanan çocuk babasını atları bulması için yollar.  
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Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Bela ve 

Tehlikeyi 

Haber Veren 

Rüyada 

Bildirilen 

Bela ve 

Tehlike 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

At PadiĢahın 

Oğlu 

Gördüğü 

atları, 

sahiplerinin 

satmaması 

____ Atlara sahip 

olmazsa 

öleceği 

bildirilir. 

PadiĢahın 

oğlunu 

uyarmak 

PadiĢah, 

rüyadan 

korkarak atları 

aldırır. 

 

 Tehlikenin haber verildiği rüyalarda, tehlikenin varlığı sembol diliyle 

anlatılabilir. Tehlikeleri haber veren bu rüyaları genelde padiĢahlar görür ve bu 

rüyaları anlamlandırabilmek için bir rüya yorumcusuna ihtiyaç duyarlar. 

Azerbaycan‘da anlatılan Yuhubozan adlı masalda padiĢah, gördüğü rüyayı unutur ve 

vezirinden rüyanın ne olduğunu öğrenmesini ister. Vezir bir çobandan, çoban da 

yılanların padiĢahından yardım ister. Yılanların padiĢahı, padiĢahın rüyasında gökten 

tilkikuyruğu yağdığını gördüğünü ve bu rüyanın yan ülkedeki düĢmanların tilki 

kılığına girip saldıracağı anlamına geldiği söyler. PadiĢah önlemlerini alır ve çobanı 

ödüllendirir fakat çoban bu ödülden yılanların padiĢahına bir Ģey vermez. PadiĢah 

baĢka bir gün rüyasında gökten canavar kuyruğu yağdığını görür. PadiĢah çobandan, 

çoban da yılanların padiĢahından ülkenin kötü adamların saldırısına uğrayacağını 

öğrenir. Çoban yine ödül alır ama bu ödülden yılana bir Ģey vermez ve yılanın 

kuyruğunu keser. BaĢka bir zaman padiĢah rüyasında gökten koyun kuyruğu 

yağdığını görür. Çoban bu sefer daha önce aldığı ödülleri de alarak yılanın yanına 

gider. Yılan rüyayı yorumlamak istemez ve çobana ―Sen ilk rüyada beni kandırmaya 

çalıĢan bir tilkiydin, ikincisinde canavarlaĢıp kuyruğumu kestin, Ģimdi de bütün 

hediyeleri getirerek koyuna döndün.‖der (Caferzade 1990: 72–83). Masalda 

dinleyicilere didaktik bilgiler verilir. Aç gözlülüğün ve verilen sözü tutmamanın 

yarattığı durumlara iĢaret edilir. Rüya burada olayın baĢlangıç noktasıdır. Olaylar 

padiĢahın gördüğü rüyalar üzerine temellendirilir. PadiĢahın rüyalarının bu Ģekilde 

yorumlanması yılanın, aç gözlü çobana bir ders vermek istemesindendir.  

 Belaların ve tehlikelerin haber verildiği rüyalarda, tehlikenin varlığı aynı olay 

örgüsüyle bildirilir. Genç veya orta yaĢta oldukları varsayılan kiĢilere benzer cümle 

mantıklarıyla bir tehlikenin kendilerini beklediği ve bu tehlikeyi ne zaman istedikleri 

sorulur veya tehlikeye karĢı hazırlıklı olmaları için uyarılarda bulunulur. Bütün 
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masallarda aynı motiflerle ilerleyen süreçte rüya masal kahramanını uyararak 

önlemler almasını sağlar. Rüyanın erken haber vermesiyle belalara hazırlıklı olan 

kahraman, rüyada haber verilen belaların tümünü yaĢar. Masalların sonunda 

kahraman rüyadan önceki hayatını yaĢamaya devam eder. Masalların bazılarında 

rüyayla haber verilen tehlikeler aynı zamanda kadere karĢı gelinemeyeceğini de 

gösterir. Rüya bu masallarda er geç olacak olanı haber verir. Masalların türlerine 

bakıldığı zaman, tehlikelerin haber verildiği rüyaların çoğu gerçekçi masallarda 

geçmektedir.  

 AĢağıdaki tabloda rüyanın geçtiği masallar bir arada verilmiĢtir. 

 

Masalın Adı Rüya Öncesi Rüya Rüya 

Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Bela ve 

Tehlikeyi 

Haber Veren 

Rüyada 

Bildirilen 

Bela ve 

Tehlike 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Gençlikte 

mi kocalıkta 

mı? 

 Mehmet 

Ağa 

____ Bir ses Üç bela 

geleceği 

bildirilir 

Mehmet 

Ağa‘yı 

uyarmak 

Mehmet 

Ağa, 

rüyanın 

uyarılarıyla 

tehlikeyi 

genç yaĢta 

ister. 

Er mi 

gelsin, geç 

mi gelsin? 

 Köyün 

Ağası 

____ Bir ses Kızının 

baĢına bir 

bela geleceği 

bildirilir 

Ağa‘yı 

uyarmak 

Kızın baĢına 

birçok bela 

gelir. 

Beylerbeyi Beylerbeyi ____ Ġhtiyar adam Bir 

züğürtlük 

geleceği 

bildirilir. 

Beylerbeyi

ni uyararak 

önlem 

almasını 

sağlamak 

Rüyada 

bildirildiği 

gibi 

beylerbeyi 

fakirleĢir. 

PadiĢahın 

Rüyası 

PadiĢah ____ ____ Evinin 

lambasının 

alevinin 

söndüğünü 

görür. 

KarĢılaĢaca

ğı tehlikleri 

padiĢaha 

bildirmek 

Rüyada 

bildirildiği 

gibi birçok 

bela ile 

karĢılaĢır. 

 Kibirli 

PadiĢah 

PadiĢah PadiĢahın 

çok kibirli 

olması 

Büyücü Çekeceği 

ceza 

bildirilir 

PadiĢahı 

uyarmak ve 

cezasını ne 

zaman 

çekmek 

istediğini 

sormak 

 Dünyada 

çekmek 

istediğini 

söyledikten 

sonra birçok 

felaketle 

karĢılaĢmıĢ. 

Kısmetsiz 

Ġnsanı 

Devede 

Yılan Sokar 

PadiĢah ____ ____  Kızını bir 

yılanın 

sokacağı 

söylenir 

PadiĢahı 

uyarmak 

Rüyada 

bildirildiği 

gibi kızı bir 

yılan sokar. 
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Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya 

Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Bela ve 

Tehlikeyi 

Haber 

Veren 

Rüyada 

Bildirilen Bela 

ve Tehlike 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Ġki 

Hükümdarın 

Kavgası 

Harami Esirlerin 

kaçmak 

üzere olması 

____ Adamlarının on 

tanesinin 

öldürüldüğünü 

görür 

Haramiyi 

uyarmak 

Esirler 

kaçmayı 

baĢarır. 

En Küçük 

Çocuk 

Kahraman

ın arkadaĢı 

bir kız / 

Sıradan 

biri 

Kahramanın 

öldürülüp 

kuyunun 

dibine 

atılması 

____ ArkadaĢlarının 

öldüğünü görür. 

Kızın 

arkadaĢları

nı 

kurtarması

nı 

sağlamak 

Rüyanın 

uyarısıyla 

arkadaĢların

ı kuyudan 

çıkarıp 

diriltir. 

Adsız PadiĢah Karısının 

hamile 

olması 

____ Doğacak çocuğu 

kız olursa çeĢitli 

belalarla 

karĢılaĢacağı 

bildirilir. 

PadiĢahı 

uyararak 

hazırlanma

sını 

sağlamak 

Kız çocuğu 

doğduktan 

sonra birçok 

belayla 

karĢılaĢırlar. 

Zümrüdüan

ka KuĢu 

Keloğlan Keloğlan‘ın 

sevdiği kızla 

çukurda esir 

kalması 

____ Yılanın Anka 

kuĢunun 

yavrularını 

yiyeceği 

bildirilir. 

Keloğlan‘ı

n bir iyilik 

yaptırarak 

Anka 

kuĢundan 

yardım 

almasını 

sağlamak 

Keloğlan 

yılanı 

öldürür. 

Anka kuĢu 

da Keloğlan 

ile kızı 

çukurdan 

çıkarır. 

At PadiĢahın 

Oğlu 

Gördüğü 

atları 

alamaması 

____ Atlara sahip 

olmazsa öleceği 

bildirilir. 

PadiĢahın 

oğlunu 

uyarmak 

PadiĢah, 

atları aldırır. 

PadiĢahın 

Rüyası 

PadiĢah ____ ____ Kızının bir 

çobanla 

evleneceği bildi. 

PadiĢahı 

uyarmak 

 kız çobanla 

evlenir. 

 Rüya ġehzade ġehzade ve 

kardeĢinin 

bir periyle 

güreĢmeleri 

____ ġehzade peri 

kızına esir 

olduğunu görür. 

ġehzade‘y

e, esir 

düĢeceğini 

bildirmek 

Ģehzade peri 

kızına esir 

olur. 

PadiĢahın 

Rüyası 

PadiĢah ____ ____ Evinin 

lambasının 

alevinin 

söndüğünü 

görür. 

KarĢılaĢac

ağı 

tehlikeleri 

padiĢaha 

bildirmek 

Rüyada 

bildirildiği 

gibi birçok 

bela ile 

karĢılaĢır. 

Tablo 30: Türk Masallarında Bela ve Tehlikeyi Haber Veren Rüyaların Kesitleri 

 On dört masalda bela ve tehlikenin haber verildiği kiĢilerin statüsü aĢağıdaki 

grafikte verilmiĢtir. 
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                             Grafik 87: Türk Masallarında Bela ve Tehlikeyi Haber Veren Rüyaları Görenler 

 

 On dört masalın altısında (%43) rüyayı padiĢahlar görmektedir. PadiĢahlara 

kızlarının çobanla evleneceği, kızlarını yılanın sokacağı veya tahtalarının tehlikede 

olduğu bildirilir. ĠkiĢer (%15) masalda rüyayı Ģehzadeler ve ağalar görür. Birer (%7) 

masalda rüyayı beylerbeyi, harami, Keloğlan, sıradan biri gibi kahramanlar görür. 

 Bela ve tehlikenin bildirildiği rüyayla bildirildiği on dört masalın yedisinde 

(%50) rüyanın hazırlık aĢaması yoktur. Bu masallarda, olay rüyanın görülmesiyle 

baĢladığından rüyanın hazırlık aĢaması yer almaz. Geri kalan yedi masalda rüyanın 

hazırlık aĢaması her masalda farklılıklar gösterir. 

 On dört masalın onunda( %72) rüyada tehlikeyi bildiren belirsizdir. Ġki (%14) 

masalda belirsiz bir ses; bir (%7) masalda büyücü bela ve tehlikeyi haber verir. 

 

 2.2. Müjdeci Rüyalar 

 Gelecekten haber veren rüyaların bazıları kahramanlar için evlilik, aĢk, çocuk 

sahibi olma, zenginlik gibi güzel haberleri müjdelerler. 

 

 2.2.1. Kara Attıg Han (Wilhelm Radloff) 

 ÇalıĢmanın ―Türk Mitolojisinde Rüya‖ bölümünde, rüyadaki gök cisimlerinin 

gücün ve hükümranlığın iĢareti olduğu örneklerle gösterildi. Türk masallarında da 

kiĢinin rüyasında GüneĢ, Ay ve yıldızları etrafında görmesi, gelecekte sahip olacağı 

6; 43% 

2; 15% 

2; 14% 

1; 7% 

1; 7% 

1; 7% 

1; 7% 

PadiĢah

ġehzade

Ağa

Beylerbeyi

Harami

Keloğlan

Sıradan Biri
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maddi ve manevi güce iĢarettir. Mit ve masallar arasındaki bu motif benzerliği mit ve 

masalların benzer özelliklere sahip olduğunu gösterir. Mitlerde gök cisimlerinin 

kahramanlarla iliĢkilendirilmesi kahramanların kutsallığını artırırken, gök cisimleri 

masallarda kahramana bir müjde niteliği taĢırlar. Gök cisimlerini rüyasında gören 

masal kahramanına ileride gücün ve güzel kadınların müjdesi verilir. 

 Maddi durumun değiĢeceğini haber veren rüyalarda, rüyaların iĢaret ettiği 

durum gerçekleĢeceğinden masal kahramanları rüyaya yatıp bilgi sahibi olmaya 

çalıĢırlar.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Bir baba, üç oğlunu bir dağın zirvesine göndererek rüya görmelerini ister. 

Büyük ve ortanca kardeĢler rüyalarında, eskiye göre daha zenginleĢeceklerini 

görürken küçük kardeĢ fakirleĢeceklerini görür.  

 

 ii) Rüya 

 Küçük kardeĢin rüyası Ģöyledir;  

 

 ―Babasının ve annesinin zayıf iki deve, ağabeylerinin ise vahşi iki kurt olduklarını 

görür. Kendi sağında güneşi, solunda ise ayı görmüş. Alnında da sabahyıldızı 

parlıyormuş.‖ (Radloff 1999: 34) 

 

 Küçük çocuk rüyasında anne ve babasını kötü durumda görürken, 

ağabeylerinin güçlendiğini ve kendisinin sağında, solunda ve alnında gökyüzüne ait 

unsurların olduğunu görür. 

 

 iii) Rüya Sonrası  

 Rüyada iĢaret edilenler gerçekleĢir ve ailesi fakirleĢtikçe kendisi güçlenir. Bu 

rüyada, aile için kötü bir durum haber verilir ancak çocuğa güçleneceği müjdelenir. 

Anne ve babanın iki zayıf deve, ağabeylerinin ise vahĢi iki kurt olarak görülmesi, iki 

kardeĢin aileleri üzerindeki emellerini gösterir. Küçük kardeĢin gördüğü bu rüya 

ileride güçleneceğinin ve mutlu olacağının iĢaretidir. Rüya, öncesinde babanın ilerisi 
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hakkında rüyaya yatmalarını istedikleri çocukları, rüya sonrasında aralarında sadece 

küçük kardeĢin mutlu olacağını öğrenirler.  

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya 

Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Müjdeyi 

Veren 

Rüyada 

Verilen 

Müjde 

Müjdenin 

Simgesi 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Kara 

Attıg 

Han 

PadiĢahı

n küçük 

oğlu 

PadiĢahın

, 

çocukları

nın rüya 

görmeleri

ni 

istemesi 

____ Küçük 

çocuk, 

ileride 

güçlenerek 

ülkenin 

padiĢahı 

olacaktır. 

GüneĢ, ay, 

sabahyıldızı 

Küçük 

çocuğa 

müjde 

vermek 

Çocuk 

babasının 

yerine 

geçerek 

padiĢah 

olur 

 

 2.2.2. Ġngiliz Kralı (Erzurum Masalı) 

 Bir müjde içeren rüyaların yer aldığı masallarda, masal kahramanına hocası 

―Hayır ola demedikleri sürece rüyanı kimseye anlatma!‖ dediği için, kahraman 

rüyasını çevresindekilere ―Hayır Ola‖ demedikleri sürece anlatmaz.  

 Masallarda kahramanı harekete geçiren olay gördüğü rüyadır. Rüyanın içeriği 

masalın sonunda anlatılır. Evliliğin haber verildiği kahraman, masal boyunca, 

gördüğü rüyanın içeriğine göre hareket eder ve mutluluğa kavuĢur. Masalın sonunda 

rüyası anlam kazanır. Masal kahramanına rüyasında bir müjde verilmiĢ olsa da, 

masal dinleyicisi merak edilen rüyanın içeriğini masalın sonuç kısmında öğrenir.  

 Masallarda GüneĢ, Ay ve yıldızlar gücün yanında güzel eĢlere, önemli 

mevkilere ve paraya iĢarettir. Bu gök cisimlerinin yanı baĢında doğduğunu görenler 

ileride mutluluğa ve güce kavuĢmaktadır. Masallarda geçen bu tür rüyalarda bir 

sembol dili kullanılmaktadır. Türk destanlarında gücü sembolize eden GüneĢ, Ay ve 

yıldızlar masallarda ise güzel kızları sembolize etmektedir.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Erzurum‘da anlatılan masalda padiĢahın bir çocuğu varmıĢ. Çocuğa hocası 

hayır ola demezlerse rüyanı kimseye anlatma der. Çocuk gördüğü rüyayı annesine, 

babasına, hocasına anlatmadığı için ülkeden ayrılır. BaĢka bir padiĢahla tanıĢır ama 

ona da anlatmadığı için padiĢah onu zindana attırır. Zindandayken ülkeyi Ġngilizler 
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iĢgal eder. Ġngilizlerin üstesinden zindandaki çocuğun zekâsıyla kurtulurlar. PadiĢah 

çocuğu ödüllendirir ve onu iki güzel kızla evlendirir. Çocuk o zaman rüyasını söyler 

(Seyidoğlu 2006: 129–134). 

  

 ii) Rüya 

 

 ―Rüyamda gördüm ki bir yanımda ay bir yanımda güneş duruyor.‖ 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Masalın baĢında görülen rüyanın içeriği masalın sonunda ortaya çıkar. 

Rüyada verilen müjde masalın sonunda gerçekleĢir. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya 

Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Müjdeyi 

Veren 

Rüyada 

Verilen 

Müjde 

Müjdenin 

Simgesi 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Ġngiliz 

Kralı 

PadiĢahı

n Oğlu 

____ ____ Çocuk, iki 

güzel kızla 

evlenecektir. 

Ay ve 

GüneĢ 

Çocuğa 

müjde 

vermek 

Çocuk iki 

güzel 

kızla 

evlenir. 

 

 2.2.3. Çocuğun Rüyası (Ermenek Masalı) 

 Masallarda GüneĢ, Ay ve yıldızlar aynı zamanda güzel eĢlere, önemli 

mevkilere ve paraya iĢarettir. Bu gök cisimlerinin yanı baĢında doğduğunu görenler 

ileride mutluluğa ve güce kavuĢmaktadır. Masallarda geçen bu tür rüyalarda bir 

sembol dili kullanılmaktadır. Türk destanlarında gücü sembolize eden GüneĢ, Ay ve 

yıldızlar masallarda ise güzel kızları sembolize etmektedir.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Ermenek (TaĢeli bölgesi)‘de anlatılan masalda bir kadının zorluklarla 

büyüttüğü bir çocuğu vardır. Bu durum rüyanın hazırlık aĢamasıdır. 
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 ii) Rüya  

 Çocuk rüyasında; 

 

 ―Ay, yıldız ve güneşin koynuna girdiğini görür.‖  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Birçok maceradan sonra bu üç gökyüzü cisminin üç güzel kız olduğu 

anlaĢılır. Çocuk üçüyle de evlenir (Alptekin 2002: 256–261). 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya 

Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Müjdeyi 

Veren 

Rüyada 

Verilen 

Müjde 

Müjdenin 

Simgesi 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Çocuğun 

Rüyası 

Annesiyl

e 

yaĢayan 

küçük 

bir 

çocuk 

Annenin, 

çocuğunu 

zorluklar 

içinde 

büyütmes

i 

____ Küçük 

çocuk, üç 

güzel kızla 

evlenecektir. 

GüneĢ, ay, 

sabahyıldızı 

Küçük 

çocuğa 

müjde 

vermek 

Çocuk 

babasının 

yerine 

geçerek 

padiĢah 

olur 

 

 2.2.4. Rüya (Kadirli Masalı) 

 Hayırdır inĢallah demedikleri için yakınlara rüyanın anlatılmadığı masal 

örneği, Erzurum‘da anlatılan masalın varyantı olarak Yukarıçukurova bölgesinde 

anlatılır. 

 

 i) Rüya Öncesi 

  Masalda medrese de okuyan bir oğlandan bahsedilir. 

 

 ii) Rüya 

 Çocuk bir rüyasında; 

 ―Ayın gelip bir kolunun altına, güneşin de diğer kolunun altına girdiğini görür.‖ 
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 iii) Rüya Sonrası 

 Annesine, babasına ve hocasına bir rüya gördüğünü söylese de bunlar 

―Hayırdır ĠnĢallah‖ demedikleri için rüyasını anlatmaz. Ülkeden uzaklaĢır. Gittiği 

yeni ülkenin padiĢahını, zekâsını kullanarak Ġngiliz Kralının saldırılarından korur. 

Ġngiliz Kralı oğlanın zekâsına hayran kalıp güzel kızını ona verir. Kurtardığı ülkenin 

padiĢahı da ona kızını verir. Böylelikle düğünde iki gelin olmuĢ olur. Oğlan güneĢ ve 

ayın bu iki güzel kız olduğunu anlar (ġimĢek 2001: 194–198). Bu tür rüyalarda 

baĢlangıçta kahramanlar rüyalarına bir anlam veremeseler de masalın sonunda 

gördükleri rüyaları hatırlar ve sembollerle ifade edilen müjdeyi anlamıĢ olurlar. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya 

Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Müjdeyi 

Veren 

Rüyada 

Verilen 

Müjde 

Müjdenin 

Simgesi 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Ġngiliz 

Kralı 

PadiĢahı

n Oğlu 

____ ____ Çocuk, iki 

güzel kızla 

evlenecektir. 

Ay ve 

GüneĢ 

Çocuğa 

müjde 

vermek 

Çocuk iki 

güzel 

kızla 

evlenir. 

 

 Benzer masallar Elazığ‘da (Günay 1975: 493), Kayseri‘de (Sever 1995: 221) 

Adıyaman‘da (Doğan 2006: 219) anlatılır. 

 

 2.2.5. Masal (Azerbaycan) 

 Gök cisimleriyle ilgili sembollerin görüldüğü rüyalar ulu bir mevkie 

ulaĢılacağına iĢaret edebilir. Hazreti Yusuf‘un ayı ve yıldızları kendi etrafında 

görmesi bilinen önemli örneklerdendir.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Çocuk yaĢta babasını kaybeden Ahmet, babasından kalan bütün serveti Kırk 

Haramilere kaptırır. Ahmet‘in zor durumda olması göreceği rüyanın hazırlık 

aĢamasıdır. 

 

 ii) Rüya 

 Bir gece rüyasında; 
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 ―Balık, ay ve yıldız görür.‖  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Bu rüyayı yorumlatır. Rüyayı gören kiĢinin gelecekte ulu bir kiĢi olacağını 

öğrenir (Gülmez 2008: 49). Balık, birçok kültürde kısmet olarak nitelendirilir. Ay ve 

yıldızlar birçok örnekte görüldüğü gibi gücü karĢılar. Balık, Ay ve yıldızları aynı 

rüyada gören kahramana büyük müjdeler verilmiĢ olur. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya 

Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Müjdeyi 

Veren 

Rüyada 

Verilen 

Müjde 

Müjdenin 

Simgesi 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Masal 

 

Ahmet/ 

Fakir bir 

çocuk 

Babasının 

servetini 

haramiler

e 

kaptırmas

ı 

____ Gelecekte 

padiĢah 

olacağı 

müjdelenir 

Balık, Ay, 

Yıldız 

Çocuğa 

müjde 

vermek 

Çocuk 

ülkenin 

padiĢahı 

olur. 

 

 2.2.6. Keloğlan (Kazak Masalı) 

 Görüldüğünde ileride saadete kavuĢulacağına iĢaret eden rüyalar, bazen 

baĢkalarına mutluluk getirir.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Masalda, bu tür rüyaların iyiye iĢaret olduğunu anlayan Keloğlan, aklını 

kullanarak bu rüyaları sahiplerinden satın alır ve mutluluğa kavuĢur.  

 

 ii) Rüya 

 Bir hanın oğlu rüyasında; 

 

 ―Bir yanında ayın doğduğunu, öbür yanında çoban yıldızının çıktığını görmüş.‖ 
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 iii) Rüya Sonrası 

 Rüyayı Keloğlan bir sürü hayvan karĢılığında satın alır. Keloğlan uzun 

mücadeleler sonrasında hem padiĢah olur hem de güzel bir kızla evlenir (Alptekin 

2003: 196).  

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya 

Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Müjdeyi 

Veren 

Rüyada 

Verilen 

Müjde 

Müjdenin 

Simgesi 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Keloğlan Bir 

hanın 

oğlu 

____ ____ PadiĢah 

olma ve 

güzel bir 

kızla 

evlenme 

Ay, 

Çobanyıldı

zı 

Hanın 

oğluna 

müjde 

vermek 

Rüyayı 

hanın oğlu 

görse de, 

rüyayı satın 

alan 

Keloğlan 

müjdelenenl

ere sahip 

olur. 

 

 2.2.7. Keloğlan (Kazak Masalı) 

 Kazak Türkleri arasında anlatılan masalda Keloğlan aklını kullanarak iki 

güzel kadınla evlenir. 

 

 i) Rüya Öncesi  

 Keloğlan masalında zengin bir adamın cariyesi varmıĢ. Rüyayı bir kadın 

görse de, rüyada görülenler Keloğlan‘a müjde olur.  

 

 ii) Rüya 

 

 ―Başından ay doğmuş, ayağından güneş çıkmış, kalbinin üzerinden ise yıldız 

doğmuş.‖ 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Cariye bu rüyayı bir tosun karĢılığında Keloğlan‘a satmıĢ. Birçok 

mücadeleden sonra Keloğlan çok zeki ve güzel iki kızla evlenir. Bir çocuğu olur. Ay 

ve güneĢ iki kadına, yıldız ise çocuğa iĢarettir (Alptekin 2003: 320). Rüyalarda 
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görülen gök cisimlerinin mutluluğu müjdelediğini bilen Keloğlan her iki masalda da 

aklını kullanarak rüyaları satın alır. Rüyaları satın almakla rüyayla oluĢacak kaderin 

de satın alınabildiği inancı rüyaların güvenirliliğini artırır. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya 

Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Müjdeyi 

Veren 

Rüyada 

Verilen 

Müjde 

Müjdenin 

Simgesi 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Keloğlan Zengin 

bir 

adamın 

cariyesi 

____ ____ Güzel iki 

kızla 

evlenme 

Ay, GüneĢ, 

Yıldız 

Cariyeye 

müjde 

vermek 

Rüyayı 

cariye görse 

de, rüyayı 

satın alan 

Keloğlan 

kızlarla 

evlenir. 

 

 2.2.8. Günnasir (Kıbrıs Masalı) 

 Evliliğin haber verildiği rüyaların bazılarını kadınlar görür. Bu rüyalar 

mutluluğa ve sonunda evliliğe iĢarettir.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Annesiyle beraber yaĢayan fakir bir kız vardır. Kız durumundan Ģikâyetçidir. 

Kızın durumu rüyanın hazırlık aĢamasıdır. 

 

 ii) Rüya 

 Kadın bir rüya görür; 

 

 ―Zümrüd-ü Anka kuşu gelir, kızı kaçırır. Annesinden ayrıldı diye ağlamaya başlar. 

Kendisini bir sarayda bulur ve çok sevinir. Karnı çok acıkır, bir tepsi pilav görür. 

Pilavını yer fakat pilav yedikçe artmaktadır. Bu durumdan korkmaya başladığında 

uyanır.‖ 

 

 Rüyada Zümrüd-ü Anka kuĢu kızı fakir hayatından alıp bir saraya 

bırakmaktadır. Sarayda yedikçe çoğalan pilavdan yer. 
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 iii) Rüya Sonrası  

 Uyandığında bir prensle karĢılaĢır. Prense rüyasını anlatır. Prens de pilavın 

artmasından dolayı kıza sen benim bereketimsin der ve kızla evlenir (Gökdemir 

2008: 529). Masalda kullanılan sembol dilini tabir eden prens, kızın kendi nasibi 

olduğunu kızın rüyasından anlar. Rüya, kıza evliliği müjdelemektedir. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya 

Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Müjdeyi 

Veren 

Rüyada 

Verilen 

Müjde 

Müjdenin 

Simgesi 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Günnasir Günnasi

r / Fakir 

genç kız 

Kızın 

fakir 

olması 

____ Bir prensle 

evlilik 

Yedikçe 

artan pilav 

Fakir 

kıza 

müjde 

vermek 

Fakir kız, 

rüyasını 

tabir eden 

prensle 

evlenir. 

 

 2.2.9. Kırk KardeĢ (Adıyaman Masalı) 

 Evlilik ile ilgili rüyaları bazen anne ve babalar görmektedir. Bu rüyalarda 

çocuklarının evlenecekleri kiĢileri görürler.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Kırk erkek çocuğu olan bir karı koca varmıĢ. Çocukların babası bunların 

kimlerle evleneceğini merak etmektedir. Babanın merakı ve çocuklarını evlendirmek 

istemesi rüyanın hazırlık aĢamasıdır. 

 

 ii) Rüya 

 Çocukların babası bir gün rüyasında; 

 

 ―Kırk kızı olan bir aileyi görmüş ve çocuklarının bu ailenin kızlarıyla evlenip kırk 

tane ev yaptıklarını görmüş.‖ 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Rüyanın ardından çocuklarını kızları bulmaya yollar. Kızları bulan çocuklar 

bu kızlarla evlenir (Doğan 2006: 249–252). Rüya, masalda olayı baĢlatan ana 
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unsurdur. Rüyada çocuklarının kimlerle evleneceğini gören baba, çocuklarını kızları 

bulması için yollar. Masalda rüyanın içeriğine güven duyulduğundan çocuklar 

seyahate çıkar. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya 

Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Müjdeyi 

Veren 

Rüyada 

Verilen 

Müjde 

Müjdenin 

Simgesi 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Kırk 

KardeĢ 

Kırk 

çocuğun 

babası 

Çocukları

nı 

evlendirm

ek 

istemesi 

____ Kırk 

çocuğunu 

evlendirec

eği kırk 

kızı 

bulması 

____ Kırk 

kardeĢin 

evleneceği 

kırk kızın 

kimler 

olduğunu 

bildirmek 

Kırk 

kardeĢ, 

kırk kızı 

bulmaya 

giderler. 

 

 2.2.10. Keloğlan ile Hazal (Adıyaman Masalı) 

 Mutluluğu haber veren rüyaların bazıları galibiyet ile ilgilidir.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Keloğlan, bir macerasında bir Arap‘la kavgaya tutuĢmuĢ. AkĢam olmasına 

rağmen birbirlerini yenememiĢler. Birbirlerini yenememeleri rüyanın hazırlık 

aĢamasıdır. 

 

 ii) Rüya  

 ―Hızır Keloğlan‘ın rüyasına girmiş ve yarın Arap‘ı yeneceğini müjdelemiş.‖ 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 AkĢam, Rüya gerçekleĢmiĢ ve Keloğlan rakibini yenmiĢ (Doğan 2006: 243). 

Özellikle Türk destanlarında görülen bu motifte kahramana rüyasında, giriĢtiği 

mücadeleden galibiyetle ayrılacağı müjdelenir. 
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Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya 

Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Müjdeyi 

Veren 

Rüyada 

Verilen 

Müjde 

Müjdenin 

Simgesi 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Keloğlan 

ile Hazal 

Keloğlan Keloğlan‘ın 

güreĢte 

rakibini 

yenememesi 

Hızır Rakibini 

yeneceği 

____  

Galibiyet 

müjdesi 

vermek 

Keloğlan 

rakibini 

yener. 

  

 2.2.11. Tektebey Mergen (Tatar Masalı) 

 Müjdeci rüyaların bazıları çocuk özleminin biteceği ile ilgilidir. Uzun süre 

çocukları olmayan kahramanlara, rüyalarında çocukları olacağı müjdelenir.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Tatar Türklerinde anlatın bir masalda Kara Attıg Han‘ın uzun süre çocuğu 

olmaz. Çocuksuzluk rüyanın hazırlık aĢamasıdır. 

 

 ii) Rüya 

  

 ―Kendisinin bir kız, Ak Han‘ın ise bir oğul sahibi olacağını görür.‖ (Radloff 1999: 

263) 

  

 iii) Rüya Sonrası 

  Rüyada müjdelendiği gibi Kara Attıg Han ve Ak Han‘ın çocukları olur. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya 

Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Müjdeyi 

Veren 

Rüyada 

Verilen 

Müjde 

Müjdeni

n 

Simgesi 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Tektebe

y 

Mergen 

Kara 

Attıg 

Han 

Çocuğunu

n 

olmaması 

____ Çocuk 

sahibi 

olacağı 

müjdelen

i 

____ Çocuk 

sahibi 

olacağını 

müjdele

mek 

Rüya 

sonrasında 

Kara Attıg 

Han ve Ak 

Han‘ın 

çocukları 

olur. 
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 2.2.12. Sırma Saç (Erzurum Masalı) 

 Türk masallarında çocuksuz olanlar genelde padiĢahlardır. Gördükleri 

rüyalarda kendilerine bir çocuk müjdesi verilir veya çocuk sahibi olmaları için 

rehberlik edilir. 

 

 i) Rüya Öncesi   

 Erzurum‘da anlatılan masalda padiĢahın çocuksuz olduğu gördüğü rüyadan 

sonra anlaĢılır. Rüya, masalın hareket noktasıdır.  

 

 ii) Rüya 

 PadiĢahın rüyası Ģöyledir; 

 

 ―Parmağındaki yüzüğün denize düştüğünü görür. Bütün askerini salar fakat yüzüğü 

çıkarttıramaz.‖ 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Sabah uyanır, müneccimleri toplar, rüyasını anlatır fakat kimse rüyayı tabir 

edemez. Bir seyahatte zeki bir kadın, padiĢahın rüyasının kendisinin orada 

evleneceği bir kızdan doğacak çocuğa iĢaret olduğunu, bu kızı burada bırakacağını 

ve bu çocuğun ileride kendisini bulacağını söyler (Seyidoğlu 2006: 199–200). 

Masalın sonunda rüyada belirtildiği gibi doğan çocuk yıllar sonra babasını bulur ve 

onun yerine geçer. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya 

Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

/ 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Müjdeyi 

Veren 

Rüyada 

Verilen 

Müjde 

Müjdenin 

Simgesi 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Sırma 

Saç 

PadiĢah Çocuğunun 

olmaması 

____ Bir oğlu 

olacağı 

müjdelenir. 

Denize 

düĢen 

yüzük 

Gelecekten 

haber 

vererek 

doğacak 

oğlunun 

kendisini 

bulacağı 

bildirilir. 

Çocuk 

doğduktan 

sonra 

padiĢah 

olan 

babasını 

bulur. 
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 2.2.13. Tüccar (Wilhelm Radloff) 

 Masal kahramanları karĢılaĢtıkları durumları ilk baĢta tuhaf karĢılasalar da 

masalın ilerleyen bölümlerinde bu durum kendi lehlerine döner. 

 

 i) Rüya Öncesi 

   Masalda, rüyayla bildirilen evlilik baĢta tuhaf karĢılansa da, bu evlilik ileride 

kazanılacak güce iĢarettir. Tüccarın biri üç oğluna evlenecekleri kızları rüyalarında 

görmelerini ister. Çocukların evlenecekleri kızları görmek için rüyaya yatmaları 

hazırlık aĢamasını oluĢturur.  

 

 ii) Rüya 

 

 ―Büyük oğlan tüccar kızı, ortanca oğlan memur kızı, küçük oğlan ise bir kurbağayı 

görmüş.‖   

 

 Küçük çocuğun rüyası ağabeylerinin rüyası gibi bir müjde içermese de, 

masalın sonunda rüyasında gördüğü kurbağa güzel bir kıza dönüĢür. 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Küçük oğlan bu duruma üzülse de bu kurbağa ileride zor durumların 

üstesinden gelmesinde kendisine yardımları olacak güzel bir kızdır (Radloff 1999: 8). 

Rüyada belirtilen durum her ne kadar ilk baĢlarda tuhaf karĢılansa da küçük çocuğa 

müjde niteliğindedir. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya 

Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Müjdeyi 

Veren 

Rüyada 

Verilen 

Müjde 

Müjdenin 

Simgesi 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Tüccar Tüccarın 

küçük 

oğlu 

Üç kardeĢin 

evlenecekleri 

kızları 

bulabilmek 

için rüyaya 

yatmaları 

____ Rüya 

görünürde 

bir müjde 

içermez. 

Kurbağa Küçük 

kardeĢin 

evleneceği 

kiĢiyi 

göstermek 

Kurbağa ile 

evlenen 

çocuk, 

kurbağanın 

bir kız 

olduğunu 

görür. 
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 Kahramana rüyayla bir müjdenin verildiği masalların rüya kesitleri aĢağıdaki 

tabloda bir arada verilmiĢtir. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya 

Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Müjde

yi 

Veren 

Rüyada 

Verilen 

Müjde 

Müjdenin 

Simgesi 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Kara 

Attıg 

Han 

PadiĢahı

n küçük 

oğlu 

PadiĢahın, 

çocuklarını

n rüya 

görmelerini 

istemesi 

____ Küçük 

çocuk, 

ileride 

güçlenerek 

ülkenin 

padiĢahı 

olacaktır. 

GüneĢ, ay, 

sabahyıldızı 

Küçük 

çocuğa 

müjde 

vermek 

Çocuk 

babasının 

yerine 

geçerek 

padiĢah 

olur 

Ġngiliz 

Kralı 

PadiĢahı

n Oğlu 

____ ____ Çocuk, iki 

güzel kızla 

evlenecektir. 

Ay ve 

GüneĢ 

Çocuğa 

müjde 

vermek 

Çocuk iki 

güzel 

kızla 

evlenir. 

Çocuğun 

Rüyası 

Annesiyl

e 

yaĢayan 

fakir 

küçük 

bir 

çocuk 

Annenin, 

çocuğunu 

zorluklar 

içinde 

büyütmesi 

____ Küçük 

çocuk, üç 

güzel kızla 

evlenecektir. 

GüneĢ, ay, 

sabahyıldızı 

Küçük 

çocuğa 

müjde 

vermek 

Çocuk 

babasının 

yerine 

geçerek 

padiĢah 

olur 

Ġngiliz 

Kralı 

PadiĢahı

n Oğlu 

 ____ Çocuk, iki 

güzel kızla 

evlenecektir. 

Ay ve 

GüneĢ 

Çocuğa 

müjde 

vermek 

Çocuk iki 

güzel 

kızla 

evlenir. 

Masal 

 

Ahmet/ 

Fakir bir 

çocuk 

Babasının 

servetini 

haramilere 

kaptırması 

____ Gelecekte 

padiĢah 

olacağı 

müjdelenir 

Balık, Ay, 

Yıldız 

Çocuğa 

müjde 

vermek 

Çocuk 

ülkenin 

padiĢahı 

olur. 

Keloğlan Bir 

hanın 

oğlu 

____ ____ PadiĢah 

olma ve 

güzel bir 

kızla 

evlenme 

Ay, 

Çobanyıldı

zı 

Hanın 

oğluna 

müjde 

vermek 

Rüyayı 

hanın 

oğlu 

görür,  

Keloğlan 

müjdelen

enlere 

sahip 

olur. 

Keloğlan Zengin 

bir 

adamın 

cariyesi 

____ ____ Güzel iki 

kızla 

evlenme 

Ay, GüneĢ, 

Yıldız 

Cariyeye

müjde 

vermek 

Rüyayı 

cariye 

görse de, 

rüyayı 

satın alan 

Keloğlan 

kızlarla 

evlenir. 
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Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya 

Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Müjde

yi 

Veren 

Rüyada 

Verilen 

Müjde 

Müjdenin 

Simgesi 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Günnasir Günnasi

r / Fakir 

genç kız 

Kızın fakir 

olması 

____ Bir prensle 

evlilik 

Yedikçe 

artan pilav 

Fakir 

kıza 

müjde 

vermek 

Fakir kız, 

rüyasını 

tabir eden 

prensle 

evlenir. 

Kırk 

KardeĢ 

Kırk 

çocuğun 

padiĢah 

babaları 

Çocuklarını 

evlendirme

k istemesi 

____ Kırk 

çocuğunu 

evlendireceğ

i kırk kızı 

bulması 

____ Kırk 

kardeĢin 

evlenece

ği kırk 

kızın 

kimler 

olduğunu 

bildirmek 

Kırk 

kardeĢ, 

kırk kızı 

bulmaya 

giderler. 

Keloğlan 

ile Hazal 

Keloğla

n 

Keloğlan‘ın 

güreĢte 

rakibini 

yenememes

i 

Hızır Rakibini 

yeneceği 

____ Keloğlan

‘a 

galibiyet 

müjdesi 

vermek 

Keloğlan 

rakibini 

yener. 

Sırma 

Saç 

PadiĢah Çocuğunun 

olmaması 

____ Bir oğlu 

olacağı 

müjdelenir. 

Denize 

düĢen 

yüzük 

Gelecekt

en haber 

vererek 

doğacak 

oğlunun 

kendisini 

bulacağı 

bildirilir. 

Çocuk 

doğdukta

n sonra 

padiĢah 

olan 

babasını 

bulur. 

Tüccar Tüccarın 

küçük 

oğlu 

Üç kardeĢin 

evlenecekle

ri kızları 

bulabilmek 

için rüyaya 

yatmaları 

____ Rüya 

görünürde 

bir müjde 

içermez. 

Kurbağa Küçük 

kardeĢin 

evlenece

ği kiĢiyi 

gösterme

k 

Kurbağa 

ile 

evlenen 

çocuk, 

kurbağanı

n bir kız 

olduğunu 

görür. 

Tektebe

y 

Mergen 

Kara 

Attıg 

Han 

Çocuğunun 

olmaması 

____ Çocuk sahibi 

olacağı 

müjdelenir. 

____ Çocuk 

sahibi 

olacağını 

müjdele

mek 

Kara 

Attıg Han 

ve Ak 

Han‘ın 

çocukları 

olur. 

Tablo 31: Türk Masallarındaki Müjdeci Rüyaların Kesitleri 

Yukarıdaki tablodan hareketle aĢağıda grafikler halinde verilmiĢ bulgular Ģunlardır; 
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                          Grafik 88: Türk Masallarında Müjdeci Rüyaları Görenler 

 

 On üç masalın dördünde (%31) rüyayı padiĢahın veya hanın oğlu görür. 

Çocuklara rüyalarında güzel kızlarla evlenecekleri veya padiĢah babalarının yerlerine 

geçeceklerinin müjdesi verilir. PadiĢah olacakları rüyada müjdelenen çocuklar, baĢta 

babaları olmak üzere birçok kiĢi tarafından engellenirler. Masalın sonunda rüyadaki 

müjde gerçekleĢir ve çocuklar padiĢah olurlar. Üç (%23) masalda rüyayı padiĢahlar 

veya hanlar görmektedir. Üç masalın ikisinde padiĢahlara rüyalarında çocukları 

olacağı müjdelenir. Üç (%23) masalda rüyayı fakir erkek veya kız çocukları görür. 

Fakir çocuklara evleneceklerinin veya ileride padiĢah olacaklarının müjdesi verilir. 

Birer (%8) masalda rüyayı tüccar, Keloğlan ve zengin bir cariye görür. Tüccarın 

rüyasında kendisine evliliğin müjdesi verilir. Keloğlan rüyasında güreĢte rakibini 

yeneceğinin müjdesini alır. 

 AĢağıdaki grafikte rüyada verilen müjdenin niteliği oranlarıyla beraber 

verilmiĢtir. 

4; 31% 

3; 23% 

3; 23% 

1; 7% 

1; 8% 

1; 8% 

Padişahın / Hanın

Oğlu

Padişah / Han

Fakir Çocuk

Tüccar

Zengin Cariye

Keloğlan
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                           Grafik 89: Türk Masallarında Rüyadaki Müjdenin Ġçeriği 

 

 Bir müjde içeren on üç masalın yedisinde (%54) masal kahramanına mutlu 

bir evlilik yapacağının müjdesi verilir. Bu masallarda müjde gök cisimleriyle 

simgeleĢtirilerek verilir. Ġki (%15) masalda gök cisimlerini rüyasında gören 

kahramana, ileride padiĢah olacağının müjdesi verilir. Bir (%8) masalda ise 

kahramana hem evlenme hem de padiĢah olmanın müjdesi aynı rüyada verilir. Ġki 

(%15) masalda padiĢaha ve hana bir çocuklarının olacağı müjdesi verilir. Bir (%8) 

masalda ise Keloğlan‘a güreĢte galip geleceği müjdelenir. 

  

 

                           Grafik 90: Türk Masallarında Rüyalardaki Müjdelerin Simgeleri 

7; 54% 

2; 15% 

2; 15% 

1; 8% 

1; 8% 
Evlenme

PadiĢah Olma

Çocuk Sahibi Olma

PadiĢah Olma ve

Evlenme

Galip Gelme

6; 30% 

5; 25% 

5; 25% 

1; 5% 

1; 5% 

1; 5% 
1; 5% 

Ay

GüneĢ

Yıldız

Balık

Kurbağa

Pilav

Yüzük
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 On üç masalın altısında (%30) geçen Ay, müjde için en çok kullanılan 

simgedir. BeĢer (%25) masalda GüneĢ ve yıldızlar müjde için kullanılan simgelerdir. 

Göğe ait bu üç simge aynı masalda bir arada kullanılabilir. Göğa ait cisimler evliliği 

ve hükümranlığı müjdelemektedir. Birer (%5) masalda balık, kurbağa, pilav ve 

yüzük müjdenin simgesi olarak kullanılırlar. 

 

 2.3. Yönetim ile Ġlgili Kehanet Ġçeren Rüyalar 

 Türk masallarında rüyaların bazıları yönetim ile ilgili kehanetler içerir. Bu 

rüyalar yöneticilerin değiĢeceğini veya çeĢitli zorluklarla karĢılaĢacaklarını haber 

verirler. Rüyalar aynı zamanda yöneticilerin nitelikleri ile ilgili kehanetler içerir. Bu 

kehanetler beraberinde bir tehlikeyi de haber veriyorsa rüyayı görenler 

cezalandırılabilir. 

 

 2.3.1. Üç Altın Kıl (Pertev Naili Boratav) 

 Yönetim ile ilgili kehanet içeren rüyaları yönetimdekilerin dıĢında halktan 

birileri görebilir. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Halkının dertlerini öğrenebilmek için sık sık kıyafet değiĢtirerek dolaĢan bir 

kral, bir evde bir yaĢlı kadınla kızının konuĢmalarına Ģahit olmuĢ. Kız gece gördüğü 

rüyayı annesine anlatmaktadır. 

 

 ii) Rüya 

  

 ―Evleneceğini ve bir çocuğunun olacağını, o çocuğun da ileride kralın yerine 

geçeceğini görmüş.‖ 

 

 iii) Rüya Sonrası 

  Uzun mücadelelerden sonra rüya doğru çıkar ve çocuk kral olur (Boratav 

2001: 25–29). Kral daha hayattayken onun yerine geçecek kiĢinin bir rüyada 

bildirilmesi ve iĢaret edilen kiĢinin rüyaya uygun olarak kral olması rüyaların 
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güvenirliliğini artırır. Rüya, kız için bir müjde içerirken, krala kendisiyle ilgili 

tehlikeyi haber verir. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyadaki 

Kehanet 

Kehanetin 

Simgesi 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Üç Altın 

Kıl 

Bir Kız / 

Sıradan 

biri, 

rüyadan 

sonra kral 

annesi 

____ Kralın 

yerine, 

rüyayı 

gören kızın 

çocuğu 

kral 

olacaktır. 

____ Kıza çocuğunun 

kral olacağını 

müjdelemek; 

krala yönetimi 

kaybedeceğini 

bildirmek 

Kızın çocuğu 

masalın 

sonunda kral 

olur. 

 

 2.3.2. Dünya Güzeli (Pertev Naili Boratav)  

 PadiĢah çocuklarına, gördükleri rüyalarda babalarının ileride kendilerine 

muhtaç olacağı bir kehanetle haber verilir. Bu rüyaya kızan padiĢah çoğu zaman 

çocuklarını cezalandırmaya çalıĢır. Rüyalarda iĢaret edilen olaylar 

gerçekleĢeceğinden, çocuklar bu cezalardan baĢkalarının yardımıyla kurtulurlar.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Masalda anlatıldığına göre bir padiĢah ve üç kızı varmıĢ. PadiĢah, kızlarının 

istihareye yatmalarını ister. Görecekleri kiĢilerle kızlarını evlendirecektir. Kızların 

istihareye yatmaları görecekleri rüyanın hazırlık aĢamasıdır.  

 

 ii) Rüya 

 Büyük ve ortanca kız, rüyalarında vezirin çocuklarını görürler, onlarla 

evlendirilirler. Küçük kız ise rüyasında; 

 

 ―Babasını büyük bir sarayın güzel bir odasında altın bir leğenin içinde kendi ellerine 

su dökerken görür.‖ 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Baba, kızının öldürülmesi için cellada haber verse de, cellat kıza kıyamaz ve 

onu serbest bırakır. Kız bir devle evlenir ve bir oğlu olur. Baba ise padiĢahlığını 
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kaybetmiĢtir. Dev, kıza daha önce görülmemiĢ bir karyola armağan eder. Herkes bu 

karyolayı görmeye gelir. Kızın babası da karyolayı merak eder ve kızının evine 

gittiğinin farkında olmadan kızın sarayına gider. Odaya girdiğinde kızın elleri kirlidir 

ve ellerini yıkamaktadır. Babası da kızın ellerine su dökünce, kızının gördüğü rüya 

aklına gelir (Boratav 2006: 58–65). Rüyada ileride yönetimin değiĢeceği anlatılır. 

Rüyanın gerçekleĢebileceğini düĢünen padiĢah, kızına kızıp öldürülmesi için emri 

verir. Kız cezadan kurtulur ve rüyada görülenler gerçekleĢir.  

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyadaki 

Kehanet 

Kehanetin 

Simgesi 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Dünya 

Güzeli 

PadiĢahın 

kızı 

Babalarını

n isteği 

üzerine 

kızların 

istihareye 

yatmaları 

PadiĢah, 

altın bir 

leğenin 

içinde 

kızının 

ellerine su 

dökecektir. 

Altın bir 

leğende ele 

su dökmek 

PadiĢahın, 

kızına muhtaç 

olacağını haber 

vermek 

PadiĢah, tahtını 

kaybettikten 

sonra 

zenginleĢen 

kızının ellerine 

su döker. 

 

 2.3.3. Deli Gücük (Pertev Naili Boratav) 

 PadiĢahın kızları rüyalarında, ileride babalarının kendilerine muhtaç 

olacaklarını görürler. Kahramanın gördüğü rüya, masalın hareket noktasıdır.  

Rüyanın içeriği, barındırdığı kehanet de göz önünde bulundurularak masalın sonunda 

ortaya çıkar.  

  

 i) Rüya Öncesi 

 Bir padiĢahın kızı her sabah babasının elini öper ve gördüğü rüyayı 

anlatırmıĢ.  

  

 ii) Rüya 

 Bir sabah padiĢah, kızının rüyasına hiddetlenmiĢ ve öldürülmesi için 

cellatlara emir vermiĢ.  
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 iii) Rüya Sonrası 

 Cellatlar kıza kıyamamıĢlar. Kız baĢından geçen birçok maceradan sonra bir 

Ģehzadeyle evlenip mutlu ve mesut olmuĢ. Yıllar sonra babası zor durumda kalmıĢ ve 

kızın ülkesine gelmiĢ. Kız babasını bulmuĢ ve ona sahip çıkmıĢ. Meğerse kız; 

 

 ―Rüyasında babasının tahttan indiğini, sefalete düştüğünü ve onun sayesinde tekrar 

padişah olduğunu görmüş.‖ (Boratav 2006: 116–126) 

 

  PadiĢahlar, aile bireylerinin kendi hükümranlığıyla ilgili gördükleri 

rüyalarda, genellikle aile bireylerini cezalandırma yolunu seçerler. PadiĢahlar, rüyada 

haber verilen durumların mutlaka gerçekleĢeceğinin farkındadırlar. Rüyada 

görülenler gerçekleĢir ve padiĢah hükümranlıklarını kaybederek kızlarına muhtaç 

olurlar. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyadaki 

Kehanet 

Kehanetin 

Simgesi 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Deli 

Gücük 

PadiĢahı

n kızı 

____ Babasının 

tahttan ineceği, 

sefalete 

düĢeceği ve 

onun sayesinde 

tekrar padiĢah 

olacağı 

____ PadiĢahın, 

kızına 

muhtaç 

olacağını 

haber 

vermek 

PadiĢah, tahtını 

kaybettikten 

sonra kızı 

sayesinde 

tekrar padiĢah 

olur. 

 

 2.3.4. Hüsnabad (Özbek Masalı) 

 Masallarda acımasız padiĢahlar kendi aileleri dâhil herkesin ölümü için emir 

verebilirler.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Bir padiĢah, kızını öldürülmesi için zindana attırır. Vezirin yardımıyla 

kurtulan kız, bir padiĢahın eline düĢer ve çok eziyet çeker. Kızına çektirdiği eziyetler 

padiĢahın göreceği rüyanın hazırlık aĢamasıdır. 
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 ii) Rüya 

 Kızın babası bir gün bir rüya görür; 

 

 ―Gökyüzünden bir kartal gelip padişahı havaya kaldırmış ve uçarak gitmiş. ―Bana 

kulluk eder misin, yoksa başını kesip atayım mı?‖demiş. Padişah hazinelerinin hepsini 

vermeyi teklif etse de, kuş kızın kanının bedelini ister. Bir müddet sonra bir dağın 

ardından kız çıkıp gelir ve kuşu öldürür. Baba düşmek üzereyken kızı onu kurtarır.‖ 

(Baydemir 2004: 755) 

 

 Kızını öldürmek için zindana attırmasından dolayı rüyada kendisi uyarılır. Bir 

kehanet gösterilerek kızın kendisini kurtaracağı bildirilir. 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Adam uykusundan uyanır. Bir zaman sonra padiĢah sıkıntılara düĢer ve bu 

sıkıntılardan onu kızı kurtarır. PadiĢah, kızının durumunu ve ölmediğini gördüğü 

rüyadan öğrenir. Kızına çok kötülük yapsa da rüyasında kızının onun hayatını 

kurtardığını görür. Rüyada iĢaret edilen yardım gerçek hayatta da yaĢanır. Rüyada 

bildirilen kehanet gerçekleĢir. Kızına muhtaç kalan padiĢah, kızının yardımlarıyla 

eski gücüne kavuĢur. 

      

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyadaki 

Kehanet 

Kehanetin 

Simgesi 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Hüsnaba

d 

PadiĢah Kızına 

zulüm 

etmesi 

Kızının, 

kendisini 

kurtaracağı 

____ PadiĢahın, 

kızına muhtaç 

olacağını 

haber vermek 

PadiĢah, masalın 

ilerleyen 

bölümlerinde 

kızının 

yardımlarıyla 

zorlukların 

üstesinden gelir. 

  

 2.3.5. PadiĢahın Evlendirdiği Keloğlan (Van Masalı) 

 Rüyaların bazıları, padiĢahın ve ondan sonra tahta çıkacak neslinin 

durumuyla ilgili kehanetler içerir.  
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 i) Rüya Öncesi 

 Bir padiĢah gördüğü rüyada, kendisinden sonra tahta çıkacak neslinin 

yönetimi kötüye götüreceklerini öğrenir.  

 

 ii) Rüya 

 PadiĢah rüyasında; 

 

 ―Üç tepsi görür. Bu tepsilerden biri altın, biri gümüş, biri de alüminyummuş.‖ 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Rüyayı Keloğlan tabir eder. Keloğlan, altın tepsinin padiĢahın kendisinin 

olduğunu, tahta çıkacak oğlanın gümüĢ tepsi olduğunu, torununun ise alüminyum 

tepsi olduğunu söyler. Tabiri beğenen padiĢah Keloğlan‘ı kendi kızıyla evlendirir 

(Önay 1995: 442). Rüyayı tabir eden Keloğlan, değerli madenleri değerlerine göre 

sıralar ve yönetimin gittikçe kötüleĢeceği kehanetinde bulunur. Masalda rüya, 

yönetim ile ilgili kehanetleri bildirir. Oğuz Kağan destanında da Oğuz Kağan altın 

değerinden dolayı ülkenin yönetimini altın oku bulan çocuklarına devreder. 

GümüĢün değerinden dolayı üç gümüĢ oku bulan çocuklarından, kardeĢlerine biat 

etmelerini ister. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya 

Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyadaki 

Kehanet 

Kehanetin 

Simgesi 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

PadiĢahın 

Evlendirdiği 

Keloğlan 

PadiĢah ____ Yönetimin 

kendisinden 

sonra giderek 

kötüleĢeceği 

Altın, 

gümüĢ, 

alüminyum 

Kehanet 

göstererek 

padiĢahı 

uyarmak 

PadiĢah 

önlemlerini 

alır 

 

 AĢağıdaki tabloda bir kehanetin bildirildiği rüyaların yer aldığı masallar bir 

arada verilmiĢtir; 
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Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyadaki 

Kehanet 

Kehanetin 

Simgesi 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Üç Altın 

Kıl 

Bir Kız / 

Sıradan 

biri, 

rüyadan 

sonra 

kral 

annesi 

____  Kralın 

yerine, 

rüyayı gören 

kızın çocuğu 

kral 

olacaktır. 

____ Kıza 

çocuğunun 

kral olacağını 

müjdelemek; 

krala yönetimi 

kaybedeceğini 

bildirmek 

Kızın çocuğu 

masalın 

sonunda kral 

olur. 

Dünya 

Güzeli 

PadiĢahı

n kızı 

Babaları

nın isteği 

üzerine 

kızların 

istiharey

e 

yatmaları 

 PadiĢah, 

altın bir 

leğenin 

içinde 

kızının 

ellerine su 

dökecektir. 

Altın bir 

leğende ele 

su dökmek 

PadiĢahın, 

kızına muhtaç 

olacağını haber 

vermek 

PadiĢah, tahtını 

kaybettikten 

sonra 

zenginleĢen 

kızının ellerine 

su döker. 

Deli 

Gücük 

PadiĢahı

n kızı 

____  Babasının 

tahttan 

ineceği, 

sefalete 

düĢeceği ve 

onun 

sayesinde 

tekrar 

padiĢah 

olacağı 

____ PadiĢahın, 

kızına muhtaç 

olacağını haber 

vermek 

PadiĢah, tahtını 

kaybettikten 

sonra kızı 

sayesinde 

tekrar padiĢah 

olur. 

Hüsnabad PadiĢah Kızına 

zulüm 

etmesi 

 Kızının, 

kendisini 

kurtaracağı 

____ PadiĢahın, 

kızına muhtaç 

olacağını haber 

vermek 

PadiĢah, 

masalın 

ilerleyen 

bölümlerinde 

kızının 

yardımlarıyla 

zorlukların 

üstesinden 

gelir. 

PadiĢahın 

Evlendirdi

ği 

Keloğlan 

PadiĢah ____  Yönetimin 

kendisinden 

sonra 

giderek 

kötüleĢeceği 

Altın, 

gümüĢ, 

alüminyum 

Kehanet 

göstererek 

padiĢahı 

uyarmak 

PadiĢah 

önlemlerini 

alır. 

Tablo 32: Masallarda Yönetim ileĠlgili Kehanet Bildiren Rüyaların Kesitleri 

 

 Kehanetin bildirildiği rüyaların yer aldığı beĢ masalın ikisinde (%40) rüyayı 

padiĢah kızları görmektedir. Bu rüyaların ortak teması, padiĢah babaların ileride zor 

duruma düĢeceği ve kızlarına muhtaç olacaklarıdır. PadiĢahlar kızlarının gördükleri 

bu rüyalara kızsalar da, rüyada haber verilen kehanetin gerçekleĢeceğine 

inandıklarından kehanetin önüne geçebilmek için kızlarını cezalandırma yoluna 

seçerler. Ġki (%40) masalda rüyayı padiĢahlar görür. Bu rüyaların ilkinde yine 
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padiĢahın kızına muhtaç olacağı bildirilir. Diğer masalda ise padiĢah kendisinden 

sonra çocuklarının ve torunlarının iyi birer padiĢah olamayacaklarını öğrenir. Bir 

(%20) masalda ise sıradan bir kız gördüğü rüyada çocuğunun ileride padiĢah 

olacağını öğrenir. 

 BeĢ masalın ikisinde (%40) rüyanın bir hazırlık aĢaması vardır. Kızların 

istihareye yatması ve padiĢahın kızına zulüm etmesi rüyaların hazırlık aĢamasıdır. 

 BeĢ masalın ikisinde (%40) kehanet bir simgeyle özdeĢleĢir. Rüyada kızının 

eline altın bir leğenin içinde su dökmek; altın, gümüĢ ve alüminyumdan birer tepsi 

görmek kehanetin simgesi olarak kabul edilir.  

 BeĢ masalın dördünde (%80) kehanet, padiĢahın tahtını kaybedeceği ve bu 

dört masalın üçünde de aynı zamanda kızına muhtaç olacağıdır. 

 

3. Uyarı Niteliğindeki Rüyalar 

 Türk masallarında, kahramanların rüyalarında türlü nedenlerle uyarıldığı 

görülür. Masal kahramanları, rüyada gelen uyarıları dikkate alarak hareket ederler. 

Adaklarını ve verdikleri sözleri yerine getirmeyi unutanlar, 

  

 3.1. Adağı ve Verilen Sözü Yerine Getirmeye Dair Uyarı 

 Dileklerinin gerçekleĢmesi için bazı adaklarda bulunan masal kahramanları, 

dilekleri gerçekleĢip adağı yerine getirmediklerinde rüyalarında uyarılırlar. Adakların 

yerine getirilmemesi durumunda kötü olaylar yaĢanacağını bilen masal kahramanı, 

unuttuğu veya yerine getirmek istemediği adağı, rüyadan uyarıldıktan hemen sonra 

yerine getirir.  

  

 3.1.1. Adak (Kıbrıs Masalı) 

 Bu dilekler genelde çocuk sahibi olabilmek ile ilgilidir. Çocuğu olmayan 

kahramanlar, çocuk sahibi olabilmek için birçok adak adamakta, fakat bu adaklar 

genelde unutulmaktadır. Rüyada masal kahramanına bir uyarı yapılarak adağın 

yerine getirilmesi gerektiği hatırlatılır. 
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 i) Rüya Öncesi 

 Çocuğu olmayan bir padiĢahın karısı, çocuğu olursa bir oluktan yağ, bir 

oluktan bal akıtacağına dair adakta bulunur. Bir oğlu dünyaya gelir ama adağı 

unutur. Adağını unutması rüyanın hazırlık aĢamasıdır.  

 

 ii) Rüya  

 Bir gece kadının rüyasında uyarılır; 

 

 ―Çocuğun oldu, adağını yerine getir!‖ 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Kadın rüyasında uyarıldıktan sonra adağı yerine getirir (Sakaoğlu 1983: 59). 

Masalın bir varyantı Silifke‘de anlatılır (Alptekin 2002: 453).  

 

Masalın 

Adı 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya 

Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Adak Rüyadaki 

Uyarı 

 

Uyarıyı 

Yapan 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

 

Adak PadiĢahı

n karısı 

Adağını 

yerine 

getirmeme

si 

Çocuğu 

olursa bir 

oluktan 

yağ, bir 

oluktan bal 

akıtacaktır. 

Adağı 

yerine 

getirmesi 

 

____ Kadını 

uyarmak 

Kadın 

rüyadan 

sonra 

adağını 

yerine 

getirir. 

  

 3.1.2. ġemsem Güzeli (Tarsus Masalı) 

 Tarsus‘ta anlatılan masalda, padiĢah adağı yerine getirmeyince rüyasında 

uyarılır. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Çocuğu olmayan bir padiĢah ―Eğer Allah bana bir evlat nasip ederse kırk gün 

kırk gece camideki olukların birinden Ģerbet, birinden yağ ile bal 

akıttıracağım.‖demiĢ. PadiĢahın oğlu olmuĢ ama adağı unutmuĢ. Adağı unutmuĢ 

olması rüyanın hazırlık aĢamasıdır. 
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 ii) Rüya 

 PadiĢaha bir gece rüyasında; 

 

 ―Allah sana bir evlat verdi. Peki, sen adağını yerine getirdin mi?‖ denilmiş.‖ 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 PadiĢah hemen adağını yerine getirmiĢ (Kara 2007: 215). Bu rüyaların ortak 

noktası adağın hatırlatılmasıdır. Adak yerine getirilmediğinde kötü sonuçların 

doğacağı inancı, rüyalardaki uyarılardan hemen sonra adağın yerine getirilmesini 

sağlar. 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya 

Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

/ 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Adak Rüyadaki 

Uyarı 

 

Uyarıyı 

Yapan 

 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

ġemsem 

Güzeli 

PadiĢah Adağını 

yerine 

getirmemesi 

Çocuğu olursa 

caminin 

oluklarından kırk 

gün boyunca 

Ģerbet, yağ ve bal 

akıtacaktır. 

Adağı 

yerine 

getirmesi 

 

____ 

 

 

 

PadiĢahı 

uyarmak 

PadiĢah 

rüyadan 

sonra 

adağını 

yerine 

getirir. 

  

 3.1.3. Söz 

 Masal kahramanları, verdikleri sözleri yerine getirmeyi unuttuklarında veya 

sözlerini çeĢitli nedenlerle tutmak istemediklerinde rüyalarında sözlerini tutmaları 

için uyarılırlar.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Bir cadı, bir adama iki elma vererek bunları yediklerinde iki çocuklarının 

olacağını müjdelemiĢ. Elmaların karĢılığında da doğacak çocuklardan birini yaĢadığı 

Ģatoya bırakmasını ister. Adamın iki kızı olmuĢ ama bunların birini cadıya vermeye 

kıyamamıĢ. Verdiği sözü yerine getirememesi rüyanın hazırlığıdır. 

 

 ii) Rüya 

 Bunun üzerine her gece rüyasına giren cadı ona; 
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 ―Bana verdiğin sözü ne çabuk unuttun. Çocuklardan birisini hemen şatoya getirip 

bırak!‖demiş. 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Adam çaresiz kalmıĢ ve kızın birini bırakmıĢ (Yavuz 2002: 281). Cadı, 

kendisine verilen sözün yerine getirilmesi için sürekli olarak masal kahramanının 

rüyasına girerek onu tehdit eder. Rüyadaki uyarıları dikkate alan adam kızın birini 

rüyada bildirildiği gibi Ģatoya bırakır. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya 

Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Verilen Söz Rüyadaki 

Uyarı 

 

Uyarıyı 

Yapan 

 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Söz Bir adam 

/ Sıradan 

biri 

Sözünü 

tutamaması 

Çocukları 

doğduğunda 

birini Ģatoya 

bırakacaktır. 

Sözünü 

tutması 

 

Çocuk 

sahibi 

olmasına 

yardım 

eden 

cadı 

Adamı 

uyarmak 

Adam 

rüyadan 

sonra 

kızlarından 

birini Ģatoya 

bırakır. 

 

 3.1.4. Sihirli Bir Kız (Kazak Masalı) 

 Masal kahramanları, kendilerine yapılan iyilik karĢısında verdikleri sözleri 

tutmayınca rüyalarında uyarılırlar.  

 

 i) Rüya Öncesi 

  Bir padiĢah kaybolmuĢ ve yaĢlı bir adam padiĢaha yol göstermiĢ. YaĢlı adam 

aynı zamanda padiĢahın bir erkek çocuğu olacağını müjdelemiĢ. Doğacak çocuğu yol 

gösterdiği için istemiĢ. PadiĢah kabul etmiĢ. Çocuk on beĢ yaĢına gelmiĢ ama padiĢah 

verdiği sözü unutmuĢ. Verdiği sözü unutması padiĢahın göreceği rüyanın hazırlığıdır. 

 

 ii) Rüya  

 YaĢlı adam padiĢahın rüyasına girmiĢ; 

 

 ―Çocuğunu verme zamanı geldi.‖demiş (Zhamakina 2009: 377). 
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 iii) Rüya Sonrası 

 PadiĢah çaresiz bir Ģekilde çocuğunu verir. Bu rüyalar, söz veren kahramanı 

zor durumda bıraksa da, rüyadaki uyarılara uygun hareket eder. Uyarılardan sonra 

sözlerini yerine getirdikleri için masalın sonunda çocuklarına tekrar kavuĢurlar. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Verilen Söz Rüyadaki 

Uyarı 

 

Uyarıyı 

Yapan 

 

Rüyanı

n 

Amacı 

Sonuç 

Sihirli 

Bir Kız 

PadiĢah Sözünü 

tutamam

ası 

Çocuğu 

doğduğunda 

onu yaĢlı 

adama 

verecektir. 

Sözünü 

tutması 

 

PadiĢaha 

yardım 

eden 

yaĢlı 

adam 

PadiĢah

ı 

uyarma 

PadiĢah 

rüyadan sonra 

oğlunu yaĢlı 

adama vermek 

zorunda kalır. 

 

 3.1.5. Köle Çocuk (Özbek Masalı) 

 Ȃ Ģıklar kendi aralarında verdikleri sözleri unuttuklarında, rüyaya girerek 

birbirlerini uyarırlar.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Köle oğlanın biriyle padiĢahın kızı birbirlerini sevmektedirler. Birbirlerinden 

ayrı düĢerler. Köle oğlan kısa bir zaman sonra döneceğine dair söz verir. ÇeĢitli 

nedenlerle verdiği sözü unutur. Verdiği sözü unutması göreceği rüyanın hazırlık 

aĢamasıdır. 

 

 ii) Rüya  

 Gece kızı rüyasında görmüĢ; 

 

 ―Kız, oğlana doğru; ―En coşkulu günümüzde gelmeyeceğine dair haberler işittim. 

Sözüne sadık kalmadın.‖ dedikten sonra kaybolmuş.‖ (Baydemir 2004: 780) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Köle Oğlan, rüyanın ardından hemen geri döner. 
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Masalın 

Adı 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya 

Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Verilen 

Söz 

Rüyadaki 

Uyarı 

 

Uyarıyı 

Yapan 

 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Köle 

Çocuk 

Köle 

Oğlan 

Verdiği 

sözü 

unutması 

En Kısa 

zamanda 

geri 

döneceği 

Sözünü 

tutması 

 

Sevdiği 

Kız 

 

 

Çocuğu 

uyarmak 

Çocuk 

rüyadan sonra 

geri döner. 

 

 3.1.6. KonuĢan Kaval (Naki Tezel)  

 Seyahate çıkacak babanın, çocuklarının birer isteğini dinlemesi masallarda 

sıklıkla rastlanan motiflerdendir. Baba, iki kızının isteğini yerine getirir ama 

genellikle küçük kızının isteğini unutur. Bunun üzerine rüyada uyarılır ve seyahatin 

sonlarında olsa bile geri dönüp isteği yerine getirmesi istenir. Yerine getirmezse bir 

felaketin onu beklediği bildirilir. Ablalarından kötülük gören küçük kız kardeĢlerin 

bu isteklerinin gerçekleĢmesi için baba rüyada uyarılır ve bir haksızlığın önüne 

geçilmeye çalıĢılır. 

  

 i) Rüya Öncesi 

 Seyahate çıkacak bir padiĢah kızlarına dönüĢte kendisinden ne istediklerini 

sormuĢ. Büyük iki kız Hint kumaĢı ve altın bilezik isterken küçük kız gümüĢ tas 

istemiĢ. Baba büyük kızların istediğini almıĢ ama gümüĢ tası unutmuĢ. Gemiye 

binmiĢ. Küçük kızına verdiği sözü unuttuğu için rüyada uyarılır. 

 

 ii) Rüya 

  Dönerken gece rüyasında; 

 

 ―Geminin büyük bir fırtınaya yakalandığını görmüş. Büyük bir balık denizden başını 

çıkararak padişaha seslenmiş;  

 — Padişah padişah! Büyük kızlarının istediklerini aldın da küçük kızına neden bir şey 

götürmüyorsun? Küçük kıza elin boş mu gideceksin? Gemiyi çabuk döndür, yoksa 

batırırım.‖ (Tezel 2009: 358) 

 PadiĢah, geminin fırtınaya yakalanmasından ve balığın uyarısından çok 

korkmuĢ ve uyanmıĢ. 
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 iii) Rüya Sonrası 

 PadiĢah uyanmıĢ ve gemiyi geri çevirmiĢ. Rüyanın etkisiyle gümüĢ tası 

almaya geri gitmiĢ. 

 Masalın bir varyantı Konya‘da anlatılır. Bu masalda gemiyi çeviren padiĢah, 

küçük kızına gümüĢ tas ve bir sihirli kaval almıĢ. Bu sihirli kaval küçük kıza 

babasının rüyasını anlatmıĢ (Emiroğlu 1996: 353–354). Rüya aracılığıyla padiĢah 

uyarılır. Rüyanın uyarma iĢleviyle padiĢah bir eksikliği tamamlar ve görevini 

eksiksiz olarak yerine getirir. Rüyada uyarı, aynı zamanda küçük kız kardeĢin 

hakkının korunmasında önemli bir payı vardır.   

 

Masalın 

Adı 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya 

Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Verilen 

Söz 

Rüyadaki 

Uyarı 

 

Uyarıyı 

Yapan 

 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

KonuĢa

n Kaval 

PadiĢah Küçük 

kızına 

verdiği 

sözü 

unutması 

GümüĢ 

tas 

almak  

GümüĢ 

tası 

almazsa 

gemi 

batacaktır 

Balık 

 

 

PadiĢaha 

verdiği sözü 

hatırlatmak 

PadiĢah 

rüyadan sonra 

geri dönüp 

gümüĢ tası 

alır. 

  

 3.1.7. ġah Ġsmail ve Gülperi (Konya Masalı) 

 Türk masallarında, doğacak çocuğa onu müjdeleyen ad koyar. Çocuğu 

müjdeleyenler genelde Hızır olmak üzere din ulularıdır. 

 

 i) Rüya Öncesi 

  Bir karı kocanın zaman içinde bir erkek evladı olur. Çocuğu Hızır 

müjdelemiĢtir. 

 

 ii) Rüya 

 Çocuğun annesi daha önce çocuğu müjdelen Hızır‘ı rüyasında görür.  

 

―Hızır çocuğun adını kendisinin koyacağı konusunda aileyi uyarır.‖ (Emiroğlu 1996: 

109).  
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 iii) Rüya Sonrası 

 Aile, Hızır‘ın rüyada uyarısıyla çocuklarına ad avermek üzere Hızır‘ı 

beklemeye baĢlarlar. Hızır, çocuğa ġah Ġsmail adını verir. 

 Halk hikâyelerinin ve masalların ortak motiflerinden olan isim koyma 

motifinde, çocuğun ismini doğumuna vesile olanlar veya onu müjdeleyenler 

koymalıdır. Hızır, çocuğun doğumunu müjdelediğinden kadının rüyasına girerek 

ismi kendisinin koyacağını kadına hatırlatır.   

 

Masalın 

Adı 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya 

Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Verilen 

Söz 

Rüyadaki 

Uyarı 

 

Uyarıyı 

Yapan 

 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

ġah 

Ġsmail 

ile 

Gülperi 

ġah 

Ġsmail‘in 

annesi 

____ ___ Doğan 

çocuğa adı 

Hızır 

koyacaktır 

 

Hızır 

 

 

Aileyi 

uyarmak 

Aile, rüyadan 

sonra çocuğa 

ad vermesi 

için Hızır‘ı 

bekler. 

  

 3.1.8. Yazılan Yazı Bozulmaz (Kelkit Masalı) 

 Aile büyüklerinin vasiyetini yerine getirmeyen çocuklar rüyada uyarılırlar.  

  

 i) Rüya Öncesi 

 Evvel zaman içinde bir padiĢah varmıĢ. Oğlunu çağırarak vasiyette bulunur. 

Filan kabristanın günde üç ekmek hakkı olduğunu söyler ve her gün üç ekmeği 

götürüp kabristanın deliğinden bırakmasını ister. Çocuk, babası öldükten sonra 

birkaç gün vasiyete uysa da, sonraları bu iĢi bırakır. Vasiyeti yerine getirmemesi 

göreceği rüyanın hazırlığıdır. 

 

 

 ii) Rüya 

 Bir gece rüyasında bir adam buna der ki; 

 

 ―Aman oğlum, sen bizim ekmeğimizi niye kestin. Baban bize kırk yıl ekmek getirdi, sen 

neden erkenden usandın?‖ 
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 iii) Rüya Sonrası 

 Çocuk sabah kalkar kalkmaz ekmekleri götürür. Bunun üzerine delik büyür 

ve içerideki üç hocadan biri çocuğun kiminle evleneceğini söyler (Sakaoğlu 2002: 

332). Çocuk babasının vasiyetini yerine getirmeyi bırakınca uyarılır. Çocuk uyarıyı 

dikkate alarak görevini yerine getirip bir iyiliğe vesile olur. Bu iyiliğinin karĢısında 

çocuğun ileride kiminle evleneceği kendisine bildirilir. 

 

Masalın 

Adı 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Verilen 

Söz 

Rüyada

ki Uyarı 

 

Uyarıyı 

Yapan 

 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Yazılan 

Yazı 

Bozulma

z 

PadiĢahın 

oğlu 

Vasiyete 

uymamas

ı 

Her üç gün 

üç ekmeği 

kabristana 

bırakmak 

Ekmeği 

kestiği 

için 

mağdur 

olunduğu 

 

Bir adam 

 

 

Çocuğu 

uyarmak 

Çocuk, 

rüyadaki 

uyarıdan 

sonra ekmek 

bırakmayı 

ihmal etmez. 

 

 3.2. EĢi Tarafından Aldatıldığına Dair Uyarı 

 Masal kahramanları gördükleri rüyalar aracılığıyla eĢlerinin kendilerini 

aldattıklarını öğrenirler. Sembol dilinin kullanıldığı bu rüyaları, tabirciler yorar ve 

padiĢaha gerçekleri söylerler. 

 

 3.2.1. Ata Vasiyeti (Uygur Masalı) 

 Rüyayı bir padiĢah görür. PadiĢah, rüyada verilen mesajı önce anlamasa da, 

rüya yorumcusunun yardımıyla rüyanın eĢinin onu aldattığına dair bir uyarı olduğunu 

öğrenir. 

 i) Rüya Öncesi 

 PadiĢah, gördüğü rüyanın yorumlanmasını ister. Rüyada padiĢahın hanımları 

birer sofra olarak düĢünülür ve kadının padiĢahı aldattığı kiĢi sofradaki yemeği 

kaçıran bir köpek olarak sembolize edilir.  

 

 ii) Rüya 

 PadiĢah rüyasında; 
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 ―Karşısına kırk leğen aş geldiğini görür. Kırk leğenin otuz dokuzu gümüş, biri altın 

leğendir. Altın leğendeki aş azdır. Altı leğendeki aştan yiyecekken bir köpek gelip aşı 

götürürür.‖ 

 

 iii) Rüya Sonrası  

 PadiĢah rüyayı yorumlatmıĢ. Rüyayı yorumlayan Bahtiyar, padiĢahın 

hanımlarını çağırtmıĢ. PadiĢahın hanımları otuz dokuz gümüĢ, bir altın arabayla 

gelmiĢler. Altın arabanın içine giren Bahtiyar, padiĢahın bir karısını ve zenci bir 

adamı çıkarıp, karısının padiĢahı aldattığını göstermiĢ (Ardoğan 2009: 190). Rüyada 

kullanılan sembol dili padiĢaha bir uyarı niteliği taĢır. Rüya uygunsuz durumun 

sonlandırılması için masal kahramanını uyarır. Masalın Azerbaycan‘da anlatılan 

varyantında, padiĢah kötü bir rüya görür fakat rüyayı hatırlayamaz. Vezirinden 

yardım ister. PadiĢahın kırk hanımı vardır. PadiĢah rüyasında bu hanımlardan birinin 

onu yeraltında yaĢayan kırk haramilerle aldattığını görmüĢtür (Gülmez 2008: 122). 

Rüyada, padiĢahın eĢi tarafından aldatıldığına dair uyarı vardır. Birinci masalda 

olduğu gibi padiĢah bu uygunsuz durumdan rüya vasıtasıyla haberdar olur. 

 

Masalın 

Adı 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

 

Rüyadaki 

Uyarı 

 

Uyarıyı 

Yapan 

 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Ata 

Vasiyeti 

PadiĢah ____ EĢinin 

kendisini 

aldatması 

____ 

 

 

PadiĢahı 

uyarmak 

PadiĢah, rüyadaki 

uyarıdan sonra eĢini 

cezalandırır. 

 

 Masallarda uyarı niteliğindeki rüyalar; adağı, verilen sözü yerine getirmeye 

yönelik ve eĢi tarafından aldatıldığına yönelik olmak üzere iki farklı baĢlık altında 

incelenmiĢtir. AĢağıdaki tabloda bir uyarı içeren rüyaların geçtiği masalların rüya ile 

ilgili kesitleri bir arada verilmiĢtir. 
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Masalın 

Adı 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya 

Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Adak ve 

Söz 

Rüyadaki 

Uyarı 

 

Uyarıyı 

Yapan 

Rüyanı

n 

Amacı 

Sonuç 

 

Adak PadiĢahı

n karısı 

Adağını 

yerine 

getirmeme

si 

Çocuğu 

olursa bir 

oluktan 

yağ, bir 

oluktan bal 

akıtacaktır. 

Adağı 

yerine 

getirmesi 

 

____ Kadını 

uyarmak 

Kadın 

rüyadan 

sonra 

adağını 

yerine 

getirir. 

ġemsem 

Güzeli 

PadiĢah Adağını 

yerine 

getirmeme

si 

Çocuğu 

olursa 

oluklarında

n kırk gün 

boyunca 

Ģerbet, yağ 

ve bal 

akıtacaktır. 

Adağı 

yerine 

getirmesi 

 

____ 

 

 

 

PadiĢahı 

uyarmak 

PadiĢah 

rüyadan 

sonra 

adağını 

yerine 

getirir. 

Söz 

 

 

 

Bir 

adam / 

Sıradan 

Biri 

Sözünü 

tutamaması 

Çocukları 

doğduğund

a birini 

Ģatoya 

bırakacaktır

. 

Sözünü 

tutması 

 

Çocuk 

sahibi 

olmasına 

yardım 

eden cadı 

Adamı 

uyarmak 

Kızlarında

n birini 

Ģatoya 

bırakır. 

Sihirli 

Bir Kız 

PadiĢah Sözünü 

tutamaması 

Çocuğu 

doğduğund

a onu yaĢlı 

adama 

verecektir. 

Sözünü 

tutması 

 

PadiĢaha 

yardım 

eden yaĢlı 

adam 

 

 

PadiĢahı 

uyarmak 

Rüyadan 

sonra 

oğlunu 

yaĢlı 

adama 

vermek 

zorunda 

kalır. 

Köle 

Çocuk 

Köle 

Oğlan 

Verdiği 

sözü 

unutması 

En Kısa 

zamanda 

geri 

döneceği 

Sözünü 

tutması 

 

Sevdiği 

Kız 

 

 

Çocuğu 

uyarmak 

Çocuk 

rüyadan 

sonra geri 

döner. 

KonuĢan 

Kaval 

PadiĢah Küçük 

kızına 

verdiği 

sözü 

unutması 

GümüĢ tas 

almak 

GümüĢ 

tası 

almazsa 

gemi 

batacaktır. 

 

Balık 

 

 

PadiĢaha 

verdiği 

sözü 

hatırlatm

ak 

PadiĢah 

rüyadan 

sonra geri 

dönüp 

gümüĢ tası 

alır. 

ġah 

Ġsmail ile 

Gülperi 

ġah 

Ġsmail‘in 

annesi 

____ ___ Doğan 

çocuğa 

adı Hızır 

koyacaktı

r. 

 

Hızır 

 

 

Aileyi 

uyarmak 

Aile, 

rüyadan 

sonra 

çocuğa ad 

vermesi 

için Hızır‘ı 

bekler. 
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Masalın 

Adı 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya 

Sonrası 

Rüyayı 

Gören / 

Statüsü 

Rüyaya 

Hazırlık 

Adak ve 

Söz 

Rüyadaki 

Uyarı 

 

Uyarıyı 

Yapan 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

 

Yazılan 

Yazı 

Bozulma

z 

PadiĢahı

n oğlu 

Vasiyete 

uymaması 

Her üç gün 

eç ekmeği 

kabristana 

bırakacaktır

. 

Ekmeği 

kestiği 

için 

mağdur 

olunduğu 

 

Bir 

adam 

 

 

Çocuğu 

uyarmak 

Uyarıdan 

sonra 

ekmek 

bırakmayı 

ihmal 

etmez. 

Ata 

Vasiyeti 

PadiĢah ____ ____ 

 

EĢinin 

kendisini 

aldatması 

 

____ PadiĢahı 

uyarmak 

PadiĢah, 

rüyadaki 

uyarıdan 

sonra eĢini 

cezalandırı

r. 

Tablo 33: Türk Masallarında Uyarı Niteliğindeki Rüyaların Kesitleri 

 

 Yukarıdaki tablodan hareketle aĢağıda grafikler halinde verilmiĢ aĢağıdaki 

verilerden söz edilebilir. 

 

 

                            Grafik 91: Türk Masallarında Uyarı Niteliğindeki Rüyaları Görenler 

 

 Uyarı niteliğindeki rüyaları en çok padiĢahlar görür. Dokuz masalın dördünde 

(%45) padiĢahlar çeĢitli nedenlerle rüyalarında uyarılırlar. PadiĢahın oğlu ve karısı, 

Ģahın annesi, bir köle ve sıradan biri birer (%11) masalda rüyayı gören 

4; 45% 

1; 11% 

1; 11% 

1; 11% 

1; 11% 

1; 11% 

PadiĢah

PadiĢahın Oğlu

PadiĢahın Karısı

ġahın Annesi

Köle

Sıradan Biri
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kahramanlardır. Rüyayı gören dokuz kiĢinin 7 (%77)‘si saray çevresindendir. 2 

(%23) saray dıĢından sıradan insanlardır. 

 AĢağıdaki grafikte uyarı niteliğindeki rüyaların hazırlık aĢamaları oranlarıyla 

verilmiĢtir. 

 

 

           Grafik 92: Türk Masallarında Uyarı Niteliğindeki Rüyaların Hazırlık AĢamaları 

 

 Uyarı niteliğindeki rüyaların görülme nedeni ikiĢer (%22) masalda, adağı 

yerine getirmeme, verdiği sözü çeĢitli nedenlerle tutmama ve verdiği sözü unutmadır. 

PadiĢah ve karısı çocukları olması durumunda adaklarda bulunurlar. Çocukları 

olduktan sonra adağı yerine getirmedikleri için rüyada uyarılırlar. PadiĢahlar, 

kendilerine çocuk sahibi olma konusunda yardım eden kiĢilere, doğumdan sonra 

çocukları vereceklerinin sözünü verseler de, doğumdan sonra çocuklarını vermek 

istemediklerinden rüyalarında uyarılırlar. PadiĢah, kızına verdiği sözü, âĢık 

gençlerden biri de sevdiğine verdiği sözü unuttuğu için rüyada uyarılırlar. Bir çocuk 

babasının vasiyetine uymadığı için rüyada uyarılır. 

 Rüyalardaki adaklar kırk gün boyunca oluklardan Ģerbet, yağ ve bal 

akıtmaktır.  

 Bir masalda padiĢah eĢi tarafından aldatıldığı için rüyasında uyarılır. Rüyada 

uyarıları yapanlar farklılık gösterir. Çocuk sahibi olmalarında yardımcı olanlar 

kahramanın rüyasına girerek çeĢitli nedenlerle onları uyarır. Hızır, cadı ve yaĢlı adam 

2; 23% 

2; 22% 

2; 22% 

1; 11% 

2; 22% 

Adağı Yerine

Getirememe

Verdiği Sözü

Tutamama

Verdiği Sözü

Unutma

Vasiyete Uymama

Hazırlık AĢaması

Yok
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bu karakterlerdir. Bir masalda balık, bir masalda da kahramanın sevdiği kız, rüyaya 

girerek kahramanı uyarır.  

 

4. Rüyada ÂĢık Olma 

 Masal kahramanlarının birbirlerine âĢık olmalarında rüyaların önemli bir rolü 

vardır. Masallarda rüyaların görülmesi için bir hazırlık aĢaması yoktur. Görülen rüya 

sonrasında ortaya çıkan aĢk, masalın hareket noktasını oluĢturur. Masal, kahramanın 

sevgiliye kavuĢma macerası üzerine kurulur. Rüyada gördüğü kiĢiye âĢık olan masal 

kahramanı, aĢkının peĢinden gider ve birçok maceraya atılır. Bu yolculukta birçok 

engelle karĢılaĢır. Bu engellerin üstesinden bazen tek baĢına gelirken, bazen de 

babası veya yakın akrabaları kahramana yardımcı olurlar. Masal kahramanı rüyadan 

sonra bazen hastalanıp yataklara düĢer. Bu süreçte yine âĢığın babası, çocuğunun 

âĢık olduğu kiĢiyi bulmak için yolculuğa çıkar. Masalların tümünde rüyasında âĢık 

olan kahraman, masalın sonunda sevdiğine kavuĢur. 

 

 4.1. Allah’ın Belası (Elazığ Masalı)  

 Kahramanlar, rüyalarında gördükleri kiĢilere âĢık olduktan sonra hastalanır ve 

günden güne zayıflamaya baĢlarlar.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Elâzığ‘da anlatılan masalda, Keloğlan‘ın bir çocuğu olur. Bir türlü isim 

veremediklerinden ismini Allah‘ın Belası koyarlar. Çocuk çok güçlü olur. Ülkesinin 

padiĢahının oğlu bir rüya görür.  

 

 ii) Rüya  

 

  ―Bir mağarada bir kız görür.‖  

  

 iii) Rüya Sonrası 

 PadiĢahın oğlu kıza âĢık olur ve günden güne zayıflamaya baĢlar (Günay 

1975: 117).  Kızı bulmaya, güçlü olan Allah‘ın belası gider.  
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Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı Gören / 

Statüsü 

Rüyada Görülen 

Statüsü 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Allah‘ın 

Belası 

PadiĢahın oğlu Mağarada 

yaĢayan fakir bir 

kız 

 

PadiĢahın oğlunu 

kız‘a âĢık etmek ve 

gençleri 

birleĢtirmek 

PadiĢah oğlu rüyadan 

sonra kızın derdinden 

hasta olup zayıflamaya 

baĢlar 

 

 4.2.  Mayıl ile Âb-ı GüneĢ (Osmaniye Masalı) 

 Masalların bazılarında kahramanlar, babalarının âĢık oldukları kızları 

rüyalarında görüp âĢık olurlar. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Yukarıçukurova yöresinde anlatılan masalda rüyayı Mayıl adlı kahraman 

görür. Mayıl bir padiĢahın oğludur. Babasının yedi yıl çocuğu olmamıĢtır. YaĢlı bir 

adamın verdiği elmayı yedikten sonra ilk çocuğu olan Mayıl dünyaya gelmiĢtir. 

 

 ii) Rüya 

  

 ―Rüyasında babasının da âşık olduğu kızı görür ve ona âşık olur.‖  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Durumu öğrenen babası oğluna eziyet eder. Eziyetlerden yaĢlı bir adamın 

yardımlarıyla kurtulur ve yaĢlı adamın verdiği kıza ait bir tarakla kıza kavuĢur 

(ġimĢek 2001: 238–244). 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı Gören / 

Statüsü 

Rüyada Görülen / 

Statüsü 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Mayıl ile 

Âb-ı 

GüneĢ  

Mayıl / 

PadiĢahın oğlu 

Âb-ı GüneĢ / 

Sıradan biri 

 

PadiĢahın oğlunu, 

babasının da 

sevdiği kıza âĢık 

etmek 

Mayıl rüyadan sonra 

babasının zulmüne uğrar. 

Masalın sonunda kıza 

kavuĢur. 
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 4.3. Peri Kızı (Konya Masalı) 

 Masallarda kahramanların babaları, çocuklarının rüyada âĢık oldukları kiĢiye 

kavuĢabilmeleri için ellerinden geleni yaparlar.  

 

 i) Rüya Öncesi  

 Konya‘da anlatılan masalda rüyayı bir Ģehzade görür. 

 

 ii) Rüya 

 

 ―Rüyasında çeşme başında kendisine yüzük veren bir kız görür ve ona âşık olur.‖  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 ġehzade uyanınca parmağındaki yüzüğü görür ve kızın bulunmasını ister. 

PadiĢah bir eğlence düzenler ve ülkedeki bütün kızları davet eder. ġehzade kızların 

arasında rüyada gördüğü kızı görür (Emiroğlu 1996: 94). 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı Gören / 

Statüsü 

Rüyada Görülen  

Statüsü 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Peri Kızı ġehzade 

 

Peri kızı 

 

ġehzadeyi peri 

kızına âĢık 

etmek 

ġehzade rüyadan sonra 

peri kızının bulunmasını 

ister. 

 

 4.4. Üç Turunçlar (Kıbrıs Masalı) 

 Masal kahramanları, rüyalarında âĢık oldukları kiĢilere kavuĢabilmek için ya 

seyahate çıkarlar ya da çevresindekilerin kızı bulmalarını isterler. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Kıbrıs‘ta anlatılan masalda aĢk rüyasını padiĢahın oğlu görür. 

 

 ii) Rüya 

  ―Bir gece rüyasında üç turunçları görür ve âşık olur.‖  
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 iii) Rüya Sonrası 

 Sabah kalkar ve babasına benim kısmetim bu üç turunçlardan biridir der ve 

onları aramaya gider (Özokutan 2005: 372). 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı Gören / 

Statüsü 

Rüyada Görülen  

Statüsü 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Üç 

Turunçlar 

PadiĢahın oğlu Üç Turunçlar 

 

PadiĢahın oğlunu Üç 

turunçlara âĢık etmek  

PadiĢah oğlu rüyadan 

sonra Üç Turunçları 

bulmaya gider 

  

 4.5. Deliğanlı Ahmet (Sarayönü Masalı) 

 Konya Sarayönü‘nde anlatılan masalda rüyayı bir kız görür. 

 

 i) Rüya Öncesi 

  Ülkelerin birinde bir baba ile üç kızı yaĢıyormuĢ. Kızların en küçüğü en 

güzelleriymiĢ. 

 

 ii) Rüya 

  ―Küçük kız her gün rüyasında bir delikanlı görüyormuş.‖  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Küçük kız bu oğlana âĢık olmuĢ ve ona kavuĢamadığı için de üzüntüsünden 

yataklara düĢmüĢ (Yaldız 2006: 74). Kızın babası, delikanlının bir padiĢahın oğlu 

olduğunu öğrenmiĢ ve çocuğu bulmaya gitmiĢ. 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı Gören / 

Statüsü 

Rüyada Görülen  

Statüsü 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Deliğanlı 

Ahmet 

Sıradan bir kız Ahmet / PadiĢahın 

oğlu 

 

Fakir kızı 

padiĢahın oğluna 

âĢık etmek 

Kız, padiĢahın oğluna 

âĢık olur ve aĢkından 

hastalanır. 
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 4.6. Telli Kız (Balıkesir Masalı) 

 Masallarda rüyada görülen güzel kızlar; yürüdükçe ayağının altından çimen 

biten, güldükçe yanağında gül açılan, ağladıkça gözlerinden inciler veya altınlar 

dökülen Ģeklinde tasvir edilmektedir. Erkek masal kahramanları, rüyalarında kızları 

bu Ģekilde görür ve âĢık olurlar.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Balıkesir yöresinde anlatılan masalda rüyayı padiĢahın oğlu görür. Telli 

Kız‘ın bahtı, padiĢahın oğlunun kendisini rüyada görmesiyle değiĢir.  

  

 ii) Rüya  

 PadiĢahın oğlu rüyasında; 

  

 ―Yürüdükçe ayağının altında çimen biten, güldükçe yanağında gül açılan, saçlarından 

inciler dökülen, ağladıkça altınlar saçılan bir Telli Kız‘ı görür ve âşık olur.‖ 

(Kumartaşlıoğlu 2006: 100) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

  PadiĢahın oğlu rüyadan uyanır uyanmaz kızı buldurur ve niĢanlanır. Telli Kız, 

padiĢahın oğluyla evleneceği sırada yengesinin hilesine uğrar. Masalın sonunda 

bütün engeller aĢılır ve âĢıklar birbirine kavuĢur. Aynı tasvirler ve motifler Kıbrıs‘ta 

anlatılan masallarda da yer alır (Gökdemir 2008: 545). 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı Gören / 

Statüsü 

Rüyada Görülen / 

Statüsü 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Telli Kız PadiĢahın oğlu Telli Kız / Fakir bir 

kız 

 

PadiĢahın oğlunu 

Telli Kız‘a âĢık 

etmek ve gençleri 

birleĢtirmek 

PadiĢah oğlu rüyadan 

sonra Telli Kız‘ı 

bularak onunla 

niĢanlanır. 

 

 4.7. Tılsımlı Çocuk (Niğde Masalı) 

 Rüyada âĢık olunan kızı bulabilmek için yola çıkan kahramanı, bazen 

ölümcül tehlikeler beklemektedir.  
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 i) Rüya Öncesi 

 Rüyayı çok fakir bir delikanlı görür. Fakir genç üvey annesiyle yaĢamaktadır. 

 

 ii) Rüya 

   ―Rüyasında padişahın kızını görür ve âşık olur.‖  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Fakir çocuk üvey annesinden kıza dünür gitmesini ister. Üvey anne, yolculuk 

boyunca çocuğun ölmesi için dolaplar çevirse de, çocuk hepsinin üstesinden gelir ve 

kızla evlenir (Bakırcı 2000: 68). 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı Gören / 

Statüsü 

Rüyada Görülen / 

Statüsü 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Tılsımlı 

Çocuk 

Fakir bir genç PadiĢahın kızı 

 

Fakir genci 

padiĢahın 

kızına âĢık 

etmek 

Rüyadan sonra kızı istemeye 

giderler. Masalın sonunda 

padiĢahın kızıyla evlenir. 

  

 4.8. Keloğlan’ın Allı Gelini (Numan Kartal) 

 Türk masallarında Keloğlan, çok fakir olmasına rağmen birçok macerasında 

padiĢahın kızına âĢık olur ve annesini kızı istemesi için zorlar. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Keloğlan evlilik çağına geldiğinden bir kız aramaktadır. Bir rüya görür. 

 

 ii) Rüya 

 ―Yücelerden yüce bir dağ, adı Uludağ. Doruğunda kar, eteğinde bağ. Bağda bir 

saray, kenarında Akçay, Akçay‘da bir kız var. Güzellerden güzel, gözleri Keloğlan‘ı 

süzer. İyice gelirler gözgöze, gönül verirler birbirlerine, otururlar diz dize. 

Parmaklarında gümüş yüzük, Keloğlan‘ın elinde al gelinlik, giydirir güzeline, yeşili 

bağlar al yüzüne. Tutuşurlar elele. Koyulurlar güvercinin ak kanadında yola. 

Dağlardan yel, ovalardan sel gibi akarlar. Yorulan güvercinle birlikte bir düzlüğe 
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konarlar. Güvercin uçar gider, Keloğlan ile gelini kalır baş başa. Derken bir uçurum, 

allı gelini alır içine, eli Keloğlan‘ın elinde. Keloğlan çeker, güzelin canı gider.‖  

 iii) Rüya Sonrası 

  Rüyasında gördüğü padiĢahın kızına âĢık olur ve annesini kızı istemesi için 

gönderir. Masalın sonunda Keloğlan ve kız evlenirler (Dursun 2008: 279). 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı Gören / 

Statüsü 

Rüyada Görülen / 

Statüsü 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Keloğlan 

Ġle Allı 

Gelini 

Keloğlan / Fakir 

bir genç 

PadiĢahın kızı 

 

Keloğlan‘ı 

padiĢahın kızına 

âĢık etmek 

Rüyadan sonra kızı 

istemeye giderler. Masalın 

sonunda padiĢahın kızıyla 

evlenir. 

 

 

Masalın 

Adı 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı Gören / 

Statüsü 

Rüyada Görülen / 

Statüsü 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Allah‘ın 

Belası 

PadiĢahın oğlu Mağarada yaĢayan 

fakir bir kız 

 

PadiĢahın oğlunu 

kız‘a âĢık etmek ve 

gençleri 

birleĢtirmek 

PadiĢah oğlu rüyadan 

sonra kızın derdinden 

hasta olup zayıflamaya 

baĢlar 

Mayıl ile 

Âb-ı 

GüneĢ  

Mayıl / 

PadiĢahın oğlu 

Âb-ı GüneĢ / 

Sıradan biri 

 

PadiĢahın oğlunu, 

babasının da 

sevdiği kıza âĢık 

etmek 

Mayıl rüyadan sonra 

babasının zulmüne uğrar. 

Masalın sonunda kıza 

kavuĢur. 

Peri Kızı ġehzade 

 

Peri kızı 

 

ġehzadeyi peri 

kızına âĢık etmek  

ġehzade rüyadan sonra 

peri kızının bulunmasını 

ister. 

Üç 

Turunçla

r 

PadiĢahın oğlu Üç Turunçlar 

 

PadiĢahın oğlunu 

Üç turunçlara âĢık 

etmek  

PadiĢah oğlu rüyadan 

sonra Üç Turunçları 

bulmaya gider 

Delikanl

ı Ahmet 

Sıradan bir kız Ahmet / PadiĢahın 

oğlu 

 

Fakir kızı padiĢahın 

oğluna âĢık etmek 

Kız, padiĢahın oğluna âĢık 

olur ve aĢkından 

hastalanır. 

Telli Kız PadiĢahın oğlu Telli Kız / Fakir bir 

kız 

 

PadiĢahın oğlunu 

Telli Kız‘a âĢık 

etmek ve gençleri 

birleĢtirmek 

PadiĢah oğlu rüyadan 

sonra Telli Kız‘ı bularak 

onunla niĢanlanır. 

Tılsımlı 

Çocuk 

Fakir bir genç PadiĢahın kızı 

 

Fakir genci 

padiĢahın kızına 

âĢık etmek 

Rüyadan sonra kızı 

istemeye giderler. Masalın 

sonunda padiĢahın kızıyla 

evlenir. 

Keloğlan 

Ġle Allı 

Gelini 

Keloğlan / Fakir 

bir genç 

PadiĢahın kızı 

 

Keloğlan‘ı 

padiĢahın kızına 

âĢık etmek 

Rüyadan sonra kızı 

istemeye giderler. Masalın 

sonunda padiĢahın kızıyla 

evlenir. 

Tablo 34: Türk Masallarındaki AĢk Rüyalarının Kesitleri 



636 

 

  

 Türk masallarında aĢk rüyalarına gören kahramanların statüleri aĢağıdaki 

grafikte oranlarıyla verilmiĢtir. 

 

 

                             Grafik 93: Türk Masallarında AĢk Rüyalarını Görenler 

 

 AĢk rüyalarının olduğu sekiz masalda rüyaları en çok, beĢ (%62) masalla 

padiĢahların oğulları veya Ģehzadeler görür. Ġki (%25) masalda rüyayı fakir gençler; 

bir (%13) masalda ise sıradan biri görür.  

 Sekiz masalın yedisinde (%87) rüyayı erkekler; birinde (13) ise bir kız görür. 

Masallarda kavuĢmalar zorlu mücadelelerin ardından yaĢanır. Erkek kahramanlar bu 

zorlu mücadelelerle kızlara göre daha kolay baĢ edebilirler. Masallardaki toplumsal 

yapının erkeklere verdiği roller ve mücadele etme konusunda erkeğin fiziki 

üstünlüğünden dolayı aĢk rüyalarını erkek kahramanlar daha çok görür. Erkekler 

rüyadan sonra âĢık oldukları kızları bulmak için yolculuğa çıkarlar. 

 Masal kahramanlarının rüyada âĢık oldukları kiĢilerin statüleri aĢağıdaki 

grafikte verilmiĢtir. 

5; 62% 

2; 25% 

1; 13% 

PadiĢahın Oğlu /

ġehzade

Fakir Bir Genç

Sıradan Biri
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                            Grafik 94: Türk Masallarında Rüyada ÂĢık Olunanın Statüsü 

 

 Sekiz masalın üçünde (%37) rüyada görülenler padiĢahın kızı veya oğludur. 

Ġki (%25) masalda rüyada görülen fakir gençlerdir. Birer (%12) masalda peri kızı, üç 

turunçlar ve sıradan biri rüyada görülen kahramanlardır.  

 Masallardaki önemli ayrıntılardan biri rüyanın hangi statüdeki kahramanları 

birbirine âĢık ettiğidir. Sekiz masalda da rüya aracılığıyla birbirine âĢık olanlar farklı 

statülerden kahramanlardır. BeĢ (%61) masalda üst tabakadaki kahramanlar (padiĢah 

ailesi) alt tabakadan fakir birine âĢık edilirken, üç (%39) masalda alt tabakadan olan 

gençler üst tabakadan birine âĢık edilir. Rüya aracılığıyla bütün statülerden insanlar 

birbirine âĢık edilerek aradaki sınıf faklılıkları ortadan kaldırılır. 

 

 5. Hayvanların Gördüğü Rüyalar 

 Hayvanların kiĢileĢtirilerek anlatıldığı masallarda hayvanlara insanlara ait 

vasıflar verilir. Rüya görme bu vasıflardandır. Hayvanlar tıpkı insanlar gibi rüya 

görmekte ve bu rüyanın içeriğine göre hareket etmektedirler.  

 

 5.1. Kırk Oğlanla Kırk Kız ( Afyonkarahisar Masalı) 

 Masallarda hayvanlar tıpkı insanlar gibi rüyada âĢık olabilirler, Afyon‘da 

anlatılan bir masalda, padiĢahın kızını rüyada görüp âĢık olan bir ejderhadır. Ejderha 

masal kahramanının evleneceği kızı esir almıĢtır. Kızı bırakmanın karĢılığında 

padiĢahın kızını ister. Masal kahramanı ile padiĢahın kızı bir plan yaparak kızı 

3; 37% 

2; 25% 

1; 12% 

1; 13% 

1; 13% 
PadiĢahın Kızı /

Oğlu

Fakir Biri

Peri Kızı

Üç Turunçlar

Sıradan Biri
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ejderhanın elinden kurtarırlar (Özçelik 2004: 407). Masalda ejderhanın gördüğü rüya 

ile âĢık olması, masal kahramanının karĢılaĢacağı engellerden biridir. Masaldaki olay 

örgülerinden biri bu rüya sonucunda oluĢur. 

 

 5.2. Ġyilik-Kötülük (Kazak Masalı)  

 Ġnsanların rüyaya yatıp gelecek hakkında bilgi sahibi olmalarının bir benzeri 

Kazak masalında hayvanlar için anlatılır. Bir tilki rüyaya yatarak tehlikenin varlığını 

öğrenmektedir. Ġyilik ve kötülük iki yakın arkadaĢtır. Kötülük Ġyilik‘e ihanet edip 

ayrılmıĢ. Ġyilik‘in yolu bir tilki, aslan ve kurdun evine düĢmüĢ. Gece saklanıp 

bunların konuĢmalarını dinleyip sonucunda zengin olmuĢ. Bir zaman sonra Kötülük, 

Ġyilik‘i görmüĢ ve nasıl bu kadar zenginleĢtiğini sormuĢ. Ġyilik, Kötülük‘e bir iyilik 

yapıp üç hayvanın evini tarif etmiĢ ve yapacaklarını söylemiĢ. Kötülük, eve varınca 

söylenenlerin aksine hareket edip saklanmıĢ. Tilki bir tehlike olduğunu fark edip 

―Ben yatıp bir rüya göreyim.‖ demiĢ. Rüyadan uyanınca da ―Kulübenin tepesine 

çıkalım, orada bir bela var gibi.‖demiĢ (Alptekin 2003: 159–160). Ġstihare olarak da 

bilinen rüyaya yatma insanlara has bir davranıĢken, tilki tehlikeden haber alabilmek 

için rüyaya yatar ve tehlikenin varlığından haberdar olur. 

 

 5.3. Ayı ile Üç Kurdun ArkadaĢlığı (Bingöl Masalı) 

 Türk masallarında hayvanlar da insanlar gibi kendi çıkarları için yalan yere 

rüya gördüklerini söyleyip kurnazlık ederler. Bir ayı ve üç kurt arkadaĢ olmuĢlar. 

Avlanacak hayvanlar azalınca ayı, kurtlardan kurtulmak için kurtlara bir rüya 

gördüğünü söyler; 

 

 ―Rüyasında, bir ak saçlı, aksakallı bir ihtiyarın kısmetlerinin azalmasının sebebinin 

kara kurt olduğunu, kara kurdun kara talih getirdiğini söylediğini anlatır.‖ 

  

 Buna inanan iki kurt, arkadaĢları kara kurdu öldürürler (Alay 2005: 163). 

 Hayvanlarla ilgili anlatılan masallarda görülen bu rüya tiplerinde, rüyaların 

iĢlevlerinden hayvanlar da faydalanmaktadır. 
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 6. Kurgusal Rüyalar 

 Anlatma esasına dayalı metinlerin tümünde rüyaların gerçekliğine inanılarak 

bir mesaj içerdikleri düĢünülmektedir. Mitolojilerde, destanlarda bu mesajlar bazı 

sembollerle verilir. Bu sembollerin anlaĢılabilmesi için rüyadaki simgelerin kültür 

tarihindeki anlamına bakılmalıdır. Efsane, masal ve halk hikâyelerindeki rüyalar 

karmaĢık değildir. Rüyadaki mesaj doğrudan verilir. Hangi tür olursa olsun rüyada 

verilen mesajların doğru olduğuna inanılır. Türk masallarının bazılarında, rüyanın bu 

gücünün farkında olan masal kahramanları kendi çıkarları için görmedikleri halde 

rüya gördüklerini söylerler.  

 

 6.1. Öksüz Kız (Adakale Masalı) 

 Bir kadın, üvey kızını evden gönderebilmek için yalan yere hastalanır. Kocası 

her Ģeyi denese de karısı iyileĢmez. Bir gün kocasına bir rüya gördüğünü söyler ve 

rüyayı anlatır; 

 

 ―Bu gece, rüyamda bir derviş gördüm. Bana, iyi olmak istersen kocana söyle, kızını 

alıp bir dağ başına götürsün, orada bıraksın. Bunu yapmadığınız takdirde ne yapsanız 

boştur.‖ 

 

 Koca, itiraz etmeden kızını evden uzaklaĢtırır (Kunos 1946: 16). Kocası 

kadının yalanına inanır ve kızını evinden uzaklaĢtırır. 

 

 6.2. Yaymacının Yetimi (Adakale Masalı) 

 Kör gözü iyileĢtirmenin yolunu öğrenen kahraman, bu sağaltmayı rüyada 

gördüğünü söyler ve karĢılığında yüklü miktarda para kazanmayı arzular. Bir fakir 

çocuk, sarayın önünde ihtiyar bir adamla kızının konuĢmalarından adamın kör 

olduğunu ve çaresinin sarayda yetiĢen bir bitki olduğunu öğrenir. Onlardan önce 

gidip o bitkiyi toplar. Daha sonra babayla kızını bularak bir rüya gördüğünü söyler; 

 

 ―Bir derviş gördüm. Bana; Kalk oğlum, biraz gözotu topla, filan yerde benim bir 

ahbabım var. Onun gözleri için bu çiçek lazım. Bununla gözleri iyi olursa seni o kadar 

zengin eder ki bu serveti rüyanda bile göremezsin, dedi.‖ 
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Otu alıp gözleri iyileĢen adam adama bir servet öder (Kunos 1946: 78). 

 

 6.3. Ġngiliz Kralı (Erzurum Masalı) 

 BaĢkalarının bilgi ve yeteneklerini kullanarak zor durumların üstesinden 

gelen masal kahramanları, bu yetenek ve bilgileri rüyada öğrendiklerini 

söyleyebilirler. Erzurum‘da anlatılan bir masalda, Ġngiliz kralının, hükümdara 

cevaplaması için gönderdiği soruların tümünü, hükümdarın hapse attırdığı bir oğlan 

bilir. PadiĢahın kızı da cevapları rüyasında öğrendiğini iddia ederek babasına 

yardımcı olur (Seyidoğlu 2006: 129–130). Kızın yalanı sonunda ortaya çıkar. 

 

 6.4. PadiĢah ve Üç Hırsız (Niğde Masalı)  

 Niğde‘de anlatılan masalda yalan rüya, gerçeklerin ortaya çıkması için 

uydurulur. Bir memlekette üç hırsız açmadık kasa bırakmazlar. PadiĢah da bu 

hırsızları yakalamak için kılık değiĢtirir. Hırsızları bulur, onlarla arkadaĢ olur. 

Sarayın sekiz torba hazinesinin dört torbasını çalarlar. PadiĢah, vezirlerini sınamak 

için görmediği halde, rüyasında hazinenin tümünün çalındığını söyler. Vezirler de 

hazineye gidip kalan dört torbayı çalınca padiĢah onları cezalandırır (Bakırcı 2000: 

75). 

 Masallarda rüyanın inandırıcılığının farkında olan masal kahramanları, çeĢitli 

nedenlerden dolayı, görmedikleri halde rüya gördüklerini söyleyerek çıkarlarını ön 

planda tutarlar. Adakale‘de anlatılan masalda kahramanlar rüyalarında din ulularını 

gördüklerini söyleyerek, inandırıcılığı artırmaya çalıĢırlar. 

 Türk masallarında rüyaların en belirgin iĢlevleri rehberlik etmek, gelecekten 

haber vermek, uyarmak ve âĢık etmektir. En önemli iĢlev kahramana rehberlik 

edilmesidir. Kahraman güç iĢlerin üstesinden gelme, çocuk sahibi olma, belirli 

hastalıkları sağaltma, kılık değiĢtirme, dönüĢüm, zengin olma gibi durumlar için 

rüyaların yol göstermelerinden faydalanırlar. Gelecekten haber veren rüyaların bela 

ve tehlikeleri bildirmek, müjde vermek, yönetimle ilgili kehanetleri bildirmek gibi 

iĢlevleri vardır.  
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 Türk masallarında rüyaları en çok fakir insanlar ve yöneticiler görür. Fakir 

insanlara maddi ve manevi nasiplerini kazanmaları için yol gösterilerek sosyal adalet 

sağlanmaya çalıĢılır. Zor durumda olma, fakir olma, adağı ve sözü yerine 

getirememe, çocuksuz olma, eziyete ve haksızlığa uğrama masallardaki rüyaların 

belli baĢlı hazırlık aĢamalarıdır. Türk masallarında kahramanlar rüyada en çok yaĢlı 

adamlar veya kadınları, derviĢleri, peri kızlarını ve annelerini görürler. Ay, güneĢ, 

yıldız ve balık rüyada en çok görülen simgelerdir.  
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BEġĠNCĠ BÖLÜM 

TÜRK EFSANELERĠNDE RÜYA 

  

I. Efsane Kavramı  

 Efsane kelimesi dilimize Farsçadan geçmiĢtir. Hayalî hikâye, söylence gibi 

anlamları vardır. Efsane kelimesi Türk lehçelerinde farklı kelimelerle karĢılanır. 

Azerbaycan Türkçesinde ―Äfsānä‖; BaĢkurt Türkçesinde ―Legenda‖, ―Riväyät‖; 

Kazak Türkçesinde ―Aŋız‖; Kırgız Türkçesinde ―Ulamış‖; Özbek Türkçesinde 

―Äfsánä‖; Tatar Türkçesinde ―Legenda‖, ―Rivayät‖; Türkmen Türkçesinde 

―Legenda‖, ―Rovāyat‖; Uygur Türkçesinde ―Äpsanä‖ kelimeleriyle karĢılanır 

(KarĢılaĢtırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü 1991: I, 202).  

 Efsane kelimesi için sözlüklerde, ansiklopedilerde ve bilim adamlarının 

eserlerinde çeĢitli tanımlar yapılmıĢtır. 

 Kâmûs-ı Türkî‘de efsane için; ―masal, asılsız hikâye, hurâfât‖ ve ― Şöhrete 

bulup dillere düşen vaka ve hâl, dâsitan‖ açıklamaları yer alır (ġemseddin Sâmî 

1996: 136–137).  

 Ferit Devellioğlu Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat adlı eserinde 

efsaneyi ―asılsız hikâye, masal, boş söz, saçmasapan lâkırdı‖ ve ―dillere düşmüş, 

meşhur olmuş hâdise‖ Ģeklinde açıklar (Devellioğlu 1998: 206). Türkçe Sözlükte; 

―Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen 

hayalî hikâye, söylence‖ ve ―Gerçeğe dayanmayan, asılsız söz‖ tanımları vardır 

(Türkçe Sözlük 2005: 603).   

 Bilim adamları, çalıĢmalarında efsanelerin özelliklerini ve diğer türlerden 

farklı özelliklerini vererek efsane kavramını açıklarlar. ġükrü Elçin efsane hakkında 

Ģu bilgileri verir; ―İnsanoğlunun tarih sahnesinde göründüğü ilk devirlerden itibaren 

ayrı coğrafya, muhit veya kavimler arasında doğup gelişen; zamanla inanç, âdet, 

anane ve merâsimlerin teşekkülünde az çok rolü olan bir çeşit masallar vardır. Sözlü 

gelenekte yaşayan bu anonim masallara dilimizde Arapça ―Ustûre‖, Farsça 

―Fesâne, efsâne‖, Yunanca ―Mitos, mit‖ kelimeleri ad olarak verilmiştir.‖ (Elçin 

2000: 314) 

 ―Efsanenin başlıca niteliği inanış konusu olmasıdır. Onun anlattığı şeyler 
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doğru, gerçekten olmuş diye kabul edilir. Başka bir niteliği de düz konuşma diliyle ve 

her türlü üslûp kaygısından yoksun, hazır kalıplara yer vermeyen kısa bir anlat 

oluşudur. Kısacası, efsane kendine özgü bir üslûbu, kalıplaşmış kuralları biçimleri 

olmayan, düz konuşma dili ile bildirilen bir anlatı türüdür.‖Ģeklindeki bilgileri 

Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı adlı eserinde verir (Boratav: 

98–99).  P. N. Boratav, Türk Efsaneleri adlı makalesinde efsanelerin özelliklerini 

açıklar. Efsanelerin en belirgin özelliği inanıĢ konusu olmalarıdır. Anlatılanlar 

gerçeküstü olsa da, gerçekleĢtiği varsayılır. KonuĢma dilinin olduğu efsaneler, aynı 

zamanda kısa anlatmalardır. Tarihî bir olay, gerçekte olduğu gibi değil de, inanıldığı 

ve hayal edildiği Ģekilde anlatılırsa efsane olur (Boratav 1974: 12). 

 Sedat Veyis Örnek, 100 Soruda İlkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane adlı 

eserinde, efsanenin bilim dilindeki karĢılığının ―Mythos‖ olduğunu ve teogoni, 

kozmogoni, antropogoni eskotoloji gibi türleri olduğunu belirtir. Ayrıca efsanelerin 

bilim öncesi bilim özelliği gösterip açıklayıcı olduklarını ve anlatıldıkları 

toplumlarda gerçek ve kutsal olarak kabul edildiklerini söyler (Örnek 1971b: 190–

191). 

 Saim Sakaoğlu, efsanenin tanımını yaparken Grimm KardeĢlerin tarifinin en 

iyi bilinen tarif olduğunu söyler. Bu tarife göre efsane; ―Gerçek veya hayalî muayyen 

şahıs, hâdise veya yer hakkında anlatılan bir hikâye‖dir. Bu tarif bazı unsurları 

içerir; Efsane anlatıcının tarihî zaman kavramına uygundur ve tarihî bir olayla, belirli 

bir Ģahısla birleĢtirilebilir. Efsane, coğrafi alan kavramına uygundur ve hakiki bir 

hikâyedir (Sakaoğlu 2009: 19).  

 Saim Sakaoğlu bu bilgilerden hareketle Ģahıs, yer ve hadiseler hakkında 

anlatılan, inandırıcılık vasfı olan, Ģahıs ve hadiselerde tabiatüstü olma özellikleri 

olan, belli bir Ģekli olmayan, kısa ve konuĢma diline yer veren anlatmalara efsane 

denildiğini bildirir ( Sakaoğlu 2009: 20). 

 Bilge Seyidoğlu, Erzurum efsaneleri üzerine yaptığı araĢtırmada, efsanelerin 

gerçek ve doğru olduğu inancı etrafında teĢekkül ettiklerini, bilinmeyen esrarengiz 

bir âlemi anlattıklarından olağanüstü unsurlar içerdiklerini, mitlerin modernleĢmiĢ 

Ģekilleri olduklarını belirtir (Seyidoğlu 1985: 1–2).   

  Türk efsanelerinin tasnifi konusunda birçok çalıĢma yapılmıĢtır. Bu 

tasniflerin çoğu uluslararası efsane tasniflerine ve derlenen efsanelerin niteliğine, 
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konusuna veya türüne göre yapılmıĢtır. Antwerb‘de 1962‘de toplanan International 

Society for Folk-Narrative Research (Uluslararası Halk Narratiflerini AraĢtırma 

Enstitüsü) efsaneleri; YaratılıĢ ve dünyanın sonu ile ilgili efsaneler, tarihî efsaneler, 

olağanüstü varlıklar ve güçler ile ilgili efsaneler ve dinî efsaneler olarak dörde ayırır 

(Seyidoğlu 1985: 2-3). 

 Pertev Naili Boratav, tasnifi alt baĢlıklarını değiĢtirme koĢuluyla kabul eder 

(Boratav: 100). BaĢka bir eserinde efsaneleri; ünlü kiĢiler üzerine anlatılan efsaneler, 

etiyolojik efsaneler, hayalî hayvan efsaneleri, cinler ve hayvanların sahipleri ile ilgili 

efsaneler, büyücü ve falcılarla ilgili efsaneler, evliya menkıbeleri ve aĢk efsaneleri 

olmak üzere yedi baĢlığa ayırır (Boratav 1974: 10-12). 

 Saim Sakaoğlu, Anadolu Türk Efsanelerinde Taş Kesilme Motifi ve Bu 

Efsanelerin Tip Katalogu adlı eserinde efsane tasnifini bu motif çerçevesinde 

yapmıĢtır. Bu tasnifteki her baĢlık taĢ kesilmenin bir nedenidir. 

 Bilge Seyidoğlu, Erzurum efsanelerini bir araya getirdiği eserinde efsaneleri; 

dinî binalarla ilgili efsaneler, evler ve insanların yaĢadığı yerlerle ilgili efsaneler ve 

tabiat ve kırlarla ilgili efsaneler olarak üçe ayırır (Seyidoğlu 1985). 

 Muğla efsanelerini derleyerek, Türkiye‘deki diğer efsanelerle benzer 

motiflerini ortaya koyan ve bir tahlil çalıĢması yapan Mehmet Naci Önal, eserinde 

efsaneler için yaratılıĢ, oluĢum ve dönüĢüm efsaneleri, tarihî efsaneler, olağanüstü 

varlıklar ve olaylarla ilgili efsaneler, mistik efsaneler Ģeklinde bir tasnif yapar (Önal 

2005). 

II. Türk Efsanelerinde Rüyaların ĠĢlevleri 

 Türk dünyasında Ģahıslar ve mekânlarla ilgili anlatılan efsanelerde rüyaların 

önemli iĢlevleri vardır. ġahıslarla ilgili rüyalar, daha çok din uluları hakkında 

anlatılan efsanelerde ve menkıbelerde görülür. Bu menkıbelerdeki rüyalar, 

kahramanının kerametinin bir örneği olarak kabul edilir. Menkıbelerde insanların, 

veli, eren, Ģeyh gibi din ulularını rüyalarında görmeleri ulviliği ve onlara bağlılığı 

artırır. Rüyalar bu Ģahısların ulviliğine hizmet eder. Veliler rüya aracılığıyla 

insanlarla iletiĢime geçerler. Bu iletiĢimi, bazen insanları ikaz etmenin bir yolu 

olarak kullanırlar. Bu ikazlarda iyilikten ve doğruluktan uzaklaĢılmaması, kendi 

mekânlarına zarar verilmemesi emredilmektedir. Din uluları, insanlara rüyalarında 

rehberlik ederek zorlukların üstesinden gelmelerinde yardım ederler. Din uluları 
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kendilerine ve kendileri etrafında oluĢan külte saygısızlık yapılmasını yasaklarlar. 

Din uluları ile birlikte hükümdarlar ve kumandanlar hakkında anlatılan efsaneler aynı 

baĢlık altında incelenecektir. Rüyaların bu Ģahsiyetler etrafındaki en önemli iĢlevleri, 

hükümdarlara galibiyet için müjdeci olmaları ve kumandanlara yol göstermeleridir. 

 Mekânlarla ilgili efsanelerde rüyalar, dinî mekânlarla ilgili anlatmalarda 

sıklıkla yer alırlar. Bu efsanelerde rüyalar, veli kültü çerçevesinde farklı iĢlevlere 

sahip olurlar. Bu rüyaların bazıları, velilerin mekânları olarak kabul edilen türbe, 

yatır, ziyaret, mezar gibi yerlerin inĢasında rol alırlar. Rüyaların bazıları da bu 

türbelerin sağalttığı ve nasiplendirdiği inancını yaymaktadır. 

 Rüyalar dağ, pınar, nehir, göl gibi coğrafi mekânların oluĢumunda ve 

adlandırılmasında, yerleĢim yerlerinin kurulmasında rol oynarlar.   

   

1. ġahıslarla Ġlgili Rüyalar 

 Efsane genellikle belirli Ģahıs, yer ve zaman hakkında anlatılır (Sakaoğlu 

2009: 21). ġahısların olağanüstü özelliklerini veya baĢlarından geçen olağanüstü 

olayları konu edinen bu efsaneler, yaygın bir üne sahip olan insanlar, halkın saygı 

duyduğu ölmüĢ veya yaĢayan bir devlet adamı, büyük bir komutan, dindarlığıyla 

tanınan bir sofu, din uluları, bir meczup ve tanınmıĢ bir falcı hakkında anlatılırlar 

(Boratav 1974: 14). Bu Ģahısların bazıları gerçekten yaĢamıĢken bazıları hayal 

ürünüdür. Halkın benliğinde derin izler bırakan her Ģahsiyet, ölmeden efsanesinin 

oluĢtuğunu görür. Bu efsaneler, asırlar boyunca nesilden nesile geçerken sürekli 

büyür ve en sonunda o Ģahsın hakiki simasını tayin edebilmek güçleĢir (Köprülü 

1993: 28). 

 Halk inançlarında kuvvetli izler bırakan bu Ģahısların bazı olağanüstü 

özellikleri veya baĢlarından geçen olağanüstü olayların bazıları rüyalarla ilgilidir. 

Rüya, bu Ģahıslar için bir iletiĢim aracıdır. Bu rüyaları gelecekten haber vermek, yol 

göstermek, insanları ikaz etmek, veli kültünü tesis etmek gibi amaçlar için 

kullanırlar. 

 

 1.1.Tarihî ġahsiyetler ile Ġlgili Rüyalar 

 Türk tarihinde hükümdarlar ve kumandanlar hakkında birçok efsane anlatılır. 
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Bu efsaneler, hükümdar ve kumandanların etrafında bir kültün oluĢmasında önemli 

roller üstlenirler. Bu amaca hizmet eden efsanelerde rüyalara bazı görevler düĢer. 

Gerçek hayatta yaĢadığı bilinen hükümdar ve kumandanlar hakkında anlatılan bu 

efsanelerde rüyaların temel iĢlevleri, gelecekten haber vermek ve galibiyet için 

rehberlik etmektir.  

 

 1.1.1. Hükümdarlara Gelecekten Haber Veren Rüyalar. 

 Hükümdarlarla ilgili anlatılan Türk efsanelerinde rüyaların en önemli iĢlevi, 

gelecekten haber vermeleridir. Özellikle Ġslamiyet‘in etkisiyle rüyaların bu âlem ile 

baĢka bir âlem arasında bir köprü olduğu inancı, rüyalara bu iĢlevi yükler. Rüyalarda 

karĢılaĢılacak durumları haber verenlerin din uluları olması, rüyaların inandırıcılığını 

artırır. Bu rüyalar, hükümdarlara savaĢ sonuçları, taht mücadeleleri, esaretten 

kurtulma gibi durumlar için kehanet bildirir ve hükümdarları karĢılaĢacakları 

tehlikelere karĢı uyarırlar. Bu rüyaların ıĢığında devlet adamları gelecekleri hakkında 

bilgi sahibi olacaklarına inanmıĢlardır. Rüyalar genellikle olumlu sonuçları haber 

vermektedir. Efsanelerde, mağlup olunacak bir mücadelenin rüya yoluyla haber 

verildiğine rastlanmaz. Türk destanlarında rüyaların iĢlevlerinden biri tehlikelerin 

bildirilmesidir. Bu ikazlar neticesinde destan kahramanları, önlemlerini alırlar. Bazen 

önlemler yetersiz kalır ve destan kahramanı rüyada bildirildiği gibi mağlup olup 

hayatını kaybedebilir. Efsanelerde ise savaĢa girecek hükümdarların (kahramanlar) 

gördükleri rüyalarda galibiyet vardır. Bu rüyalar hükümdarın ve askerin manevi 

gücünü artırmaktadır. Rüyada görülen sefer veya savaĢlar, hükümdar ve askerler için 

bir hedef halini alır. Rüyada hedefi gösterenin kutsal Ģahıs olması durumunda, bu 

hedef de kutsallaĢır. 

 Hükümdarlar rüyalardan sefer ve savaĢlar için güç alırlar. Rüyada galibiyet 

müjdesini din ulularının bildirmesi bu gücü artırır. Hükümdarın gördüğü zafer 

rüyaları, askerlere de anlatılarak ihtiyaç hissedilen manevi destek sağlanır. 

 

 1.1.1.1. Melik Alâeddin Keykubat 

 Hükümdarların gördükleri rüyalar onlara gelecekten haber verirler. Gördüğü 

rüyalarla ileride esaretten kurtulacağını ve hükümdar olacağını gören 

hükümdarlardan biri, Selçuklu padiĢahlarından Melik Alâeddin Keykubat‘tır. 
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 i) Rüya Öncesi 

 KardeĢi Ġzzeddin Keykavus‘la giriĢtiği taht mücadelesinden mağlup olarak 

ayrılan Keykubad, Malatya yakınlarındaki Minsar kalesine hapsedilir. Esaret 

altındayken Ġzzeddin Keykavus ölür. Zor durumda olması ve kardeĢinin ölmesi 

göreceği rüyanın hazırlık aĢamasıdır. Hapishanede bir gece müjdeli bir rüya görür. 

 

 ii) Rüya 

 Rüyayı hapishaneden kurtulduğu günün gecesinde görür. Rüyasında: 

 

 ―Utangaç, edepli ve vakarlı bir ihtiyar kendisine yaklaşır. İhtiyar Keykubadın 

ayağındaki bağı çözer ve onu kucaklayarak, ―Ömer Muhammed Sühreverdî‘nin sevgisi 

seninledir.‖der. Daha sonra onu atını bindirir ve amacına ulaşacağını söyler.‖ (Koca 

2009: 8–17).  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Melik, rüyada bildirildiği gibi sabahleyin esaretten kurtulur. Kendisini hapse 

attıran kardeĢi ölmüĢtür. Rüyada hükümdar olacağı da müjdelenir. Melik, bu rüyada 

iĢaret edilen Sühreverdî‘yi daha sonra tanıyacaktır. Sühreverdî, fütüvvet teĢkilatının 

manevi lideridir ve Keykubat tahta çıktıktan sonra halifenin temsilcisi olarak 

Konya‘ya gelir. Konya‘ya geliĢte, Keykubat Sühreverdî‘nin rüyasında gördüğü kiĢi 

olduğunu anlar. Bağdat‘taki halife, Sühreverdî‘yi elçilik göreviyle Alâeddin 

Keykubat‘a gönderir. 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada, Geleceği 

Haber Veren 

Rüyada 

Bildirilen 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Alâeddin 

Keykubad 

KardeĢi 

tarafından 

hapse 

atılması, 

kardeĢinin 

ölmesi 

Bir ihtiyar Esaretin 

biteceği, 

amacına 

ulaĢacağı 

 Hükümdar 

olacağını 

müjdeleyerek 

gelecekten 

haber 

vermek 

Esaretten 

kurtulur, 

hükümdar olur. 

 

 1.1.1.2. Melik Alâeddin Keykubat 

 Alâeddin Keykubat hükümdar olduktan sonra birçok baĢarı kazanır. Saltanatı 
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boyunca inĢa ettirdiği ve çoğu günümüze kadar eriĢen eserler, elde ettiği askerî 

baĢarılar onu Anadolu Selçuklu devletinin en önemli hükümdarı yapar. 

 Hükümdarlığı sırasında gördüğü bir rüya devletinin geleceği hakkında 

kendisine bilgiler verir. Rüyaya göre zirveye çıkardığı devlet teĢkilatı yavaĢ yavaĢ 

güç kaybetmeye baĢlayacaktır. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Alâeddin, devletini en üst noktaya ulaĢtırdığı sırada bu rüyayı görür. Rüya 

Türk mitolojisinde kağanların gördükleri rüyalarla benzer özelliklere sahiptir. 

Rüyasını Baha Veled ve Sühreverdî‘ye anlatır. 

 

 ii) Rüya 

  

 ―Başımın altından, göğsümün ham gümüşten, göbeğimden aşağısının tamamıyla 

tunçtan, her iki kalçamın kurşun, iki ayağımın da kalaydan olduğunu gördüm.‖ (Eflâkî 

2006: 94) 

 

 Rüyada, vücudunun her yanının değerli madenlerden oluĢtuğunu görür. 

Madenlerin değeri, vücudun üstünden aĢağıya doğru, orantılı olarak azalmaktadır.   

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Rüyayı Baha Veled yorumlar. Alâeddin dünyada oldukça insanlar rahat, 

temiz yaĢayacaklar ve altın gibi kıymetli olacaklar. Alâeddin‘in ölümünden sonra, 

oğlunun zamanı, kendi zamanına oranla gümüĢ derecesine; ondan sonra torunun 

zamanında tunç mertebesine düĢecek, alçak ve haris insanlar baĢbuğ olacaklar. 

Saltanat üçüncü kuĢağa geldiğinde her taraf karıĢacak, halk arasında dürüstlük, vefa 

ve Ģefkat kalmayacak. Dördüncü ve beĢinci kuĢakta ise Rum ülkesi tamamen harap 

olacak. Selçuklu hanedanı zevale uğrayacak. Moğol istilası bütün dünyayı harabeye 

çevirecek. Yeryüzünden bereket kalkacak ve biçare insanlar büyük kıyametin 

kopmasını mumla arayacaklar Ģeklinde yorumlar (Eflâkî 2006: 94–95). Alâeddin, 

kendi hükümdarlığından sonra baĢlayacak çöküĢü ve Moğol istilasını gördüğü 
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rüyayla vaktinden önce öğrenmiĢ olur.  

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada, 

Geleceği Haber 

Veren 

Rüyada 

Bildirilen 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Alâeddin 

Keykubad 

____ ____ Kendi 

hükümdarlığınd

an sonra 

devlette çöküĢ 

yaĢanacağı 

Hükümdara 

gelecekten 

haber 

vermek 

Rüyada bildirildiği 

gibi, Alâeddin‘den 

sonra Selçuklu 

hızla güç 

kaybederek dağılır 

 

 1.1.1.3. Yıldırım Bayezit  

 Osmanlı devletinin dördüncü hükümdarı Yıldırım Bayezit, Anadolu ve 

Rumeli‘deki sorunlarla ilgilenmiĢ ve devlet teĢkilatını güçlendirmeye çalıĢmıĢtır. 

Ġstanbul‘u kuĢatan Yıldırım Bayezit, tarihte daha çok Timur ile giriĢtiği ve mağlup 

olduğu mücadeleden tanınır.  

 Osmanlı devletinin kuruluĢ ve yükselme dönemindeki hükümdarların çoğu, 

gördükleri rüyalarla kendilerine kutsal hedef gösterildiğine inanmıĢlardır. Bu 

rüyaların bir örneğini Yıldırım Bayezit görür. Rumeli savaĢları esnasında görülen 

rüyada Bayezit‘e Hz. Muhammet, fetih müjdesi verir. Bu rüyadan Kızıldeli 

Velâyetnâmesi‘nde bahsedilir.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Rumeli‘nin fethi için uzun bir süre uğraĢan Yıldırım Han, bir Cuma gecesi 

namaz kıldıktan sonra Allah‘tan yardım diler. Cihat düĢüncesiyle Rumeli‘yi 

fethetmeye çalıĢan Yıldırım Bayezit‘in kutsal olan Cuma gecesi namaz kılıp dua 

etmesi göreceği rüyanın hazırlığıdır. 

 

 ii) Rüya 

  O gece rüyasında Hz. Muhammet‘i görür. Rüyada Hz. Muhammet Ģunları 

söyler; 

 

 ―Yâ Yıldırım Han! Melul olma ki Hak Te‘ala duanı müstecab eyledi. Hâlâ Horasan 

cânibinden ve benim nesl-i pâkimden Seyyid Ali maiyetinde sana kırk er geleceklerdir. 
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Anların cümlesi kuvvet ve kudret sahibi veliyullahdır ve Rumili‘nin fethi anların yed-i 

himmetlerindendir. Anlardan tegâfül itmeyesin!‖der. Yıldırım Han ise, bu erenlerin ne 

zaman geleceğini sorar. Peygamber de yakın zamanda geleceklerini söyleyerek 

erenlerin içinde yer alan Rüstem‘e riayet etmesini öğütler.‖ (ġahin 2010: 315) 

 

 Yıldırım Bayezit, rüyasında Hz. Muhammet‘i görmüĢtür. Yardım için Seyyid 

Ali ile beraber kırk askerin geleceği haber verilir. Bu kırk askerin yardımıyla 

Rumeli‘nin fethedileceğini müjdeler. 

 

 iii) Rüya Sonrası  

 Rüyada bildirildiği gibi kısa zaman sonra çevre illerden Yıldırım‘a asker 

yardımı gelir. Bu yardımların sayesinde Rumeli fethedilir. Bu rüyada Hz. 

Muhammet, Yıldırım‘ın rüyasına girerek kendisine desteğini gösterir. Rüyada uzun 

zamandır Rumeli‘yi fethetmeye çalıĢan hükümdara, fetih için yol gösterilmiĢ ve 

yardım edilmiĢtir.  

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada, Geleceği 

Haber Veren 

Rüyada 

Bildirilen 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Yıldırım 

Bayezid 

Rumeli‘yi 

fethedebilmek 

için namaz 

kılıp dua 

etmesi 

Hz. Muhammet Fetih için kırk 

askerin yardıma 

geleceği ve 

Rumeli‘nin 

fethedileceği 

 Rehberlik 

etmek, 

destek 

vermek, 

fethi 

müjdelemek 

Kırk asker 

gelir, Rumeli 

fethedilir. 

 

 1.1.1.4. Timur 

 Yıldırım Bayezit‘i Ankara savaĢında mağlup ederek, Osmanlı devletinde 

Fetret devrinin baĢlamasına sebep olan Timur hakkında, Tatar Türklerinde birçok 

efsane anlatılır. Timur, Moğol soyundan olup kendi adıyla anılan imparatorluğu 

kurmuĢtur. Onun hakkında anlatılan efsanelerde bu baĢarı anlatılır. Efsanelerin 

bazıları Timur‘un doğumuyla ilgilidir.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Timur hakkında anlatılan efsanelerin bazılarında milletlerarası ortak motiflere 
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rastlanır. Ġleride doğacak bir çocuğun, padiĢahı öldürüp onun yerine geçeceği, bunu 

öğrenen padiĢahın da çocuğu öldürme çabaları birçok anlatıda görülen ortak bir 

motiftir. Bu kehanet, padiĢah veya ona yakın kiĢilerin rüyalarında belirir. Bu kehanet 

genellikle gerçekleĢir ve doğan çocuk padiĢahı tahtından ederek öldürür. Bu motif, 

Timur ile ilgili anlatılan efsanelerde de görülür. 

 

 ii) Rüya 

 Ülkenin padiĢahı bir rüya görür. Rüyasında; 

 

 ―Bir adam gelip onun başını keser.‖  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 PadiĢah bütün rüya yorumcularını toplar. Rüya yorumcuları, Merfugan adlı 

kadının çocuğunun ileride kendisini öldüreceğini söylerler. PadiĢah çocuğun 

öldürülmesi emrini verir. Hamile olan Merfugan, huzura getirilir. Kadına türlü 

iĢkenceler yapıldıktan sonra öldü diye bırakılır. Kadın bir süre sonra kendine gelir ve 

bir gözü kör, bir kolu çolak, bir ayağı aksak bir çocuk doğurur. Çocuk bu durumda 

bile ölmediği için ―Bu demir imiĢ!‖ diyerek Aksak Timur adını verirler.  Aksak 

Timur, birçok mücadeleden sonra annesinin öcünü alır ve padiĢahı öldürüp tahta 

kendisi oturur (Atnur 2002: 591–593). Timur daha sonra güçlenerek Osmanlı‘ya 

savaĢ açacak ve Yıldırım‘ı mağlup edecektir.  

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada, Geleceği 

Haber Veren 

Rüyada 

Bildirilen 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Tatar 

padiĢahı 

___ ____ Bir çocuğu 

padiĢahın 

kafasını 

keseceği 

PadiĢaha 

geleceği 

hakkında 

bilgi vermek 

Timur, padiĢahı 

öldürür ve tahta 

oturur. 

 

 1.1.1.5. Fatih Sultan Mehmet  

 Ġstanbul, tarih boyunca birçok medeniyetin hayalini süsleyen bir Ģehirdir. 

Coğrafi ve stratejik konumundan dolayı, Ġslam orduları baĢta olmak üzere, Osmanlı 

toprakları arasında sıkıĢmaya baĢlamasıyla beraber Yıldırım Bayezit ve oğulları 
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tarafından da birkaç kez kuĢatılmıĢtır. Ataları tarafından fethedilemeyen Ġstanbul, 

tahta geçer geçmez Sultan Mehmet‘in ilk hedefi olur. Rüyada kutsal hedef 

göstermenin en güzel örneği Sultan Mehmet‘te yaĢanır. Gördüğü bir rüya, hem ona 

ve askerine manevi güç hem de müjde verir. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Fatih Sultan Mehmet‘in babası ve dedesi de Ġstanbul‘u fethetmek için büyük 

hazırlıklar yapmıĢlarsa da fetih gerçekleĢmemiĢtir. Ġstanbul‘un hem Osmanlı 

topraklarının arasında kalmıĢ olması hem de peygamberin Ġstanbul‘u fethedecek 

komutana övgüleri, Ġstanbul‘u açık bir hedef ve bir sevda haline getirir. Bu hedef ve 

sevda Fatih‘in rüyalarına da yansır.  

 

 ii) Rüya 

 Fatih Sultan Mehmet Sarı Saltuk‘u rüyasında görür; 

 

 ―Ben Sarı Saltuk‘um.‖der. İstanbul şehrinin anahtarlarını teslim eder. Yalnız bir 

dileği de vardır. Bu anahtarların Edirne‘de saklanmasını ister.‖ (Araz 1984: 31) 

 

 Fatih Sultan Mehmet‘in fetih için yaptığı askeri hazırlıkların yanında gerekli 

olan manevi destek, Sarı Saltuk‘un rüyasına girip Ġstanbul‘un anahtarlarını vermesi 

ve peygamberin Ġstanbul‘u fethedecek komutana övgüsüyle sağlanmıĢ olur.  

  

 iii) Rüya Sonrası 

 Fatih Sultan Mehmet, gördüğü rüyanın etkisiyle fetih için hazırlıkları 

hızlandırır. Rüyada iĢaret edildiği gibi Ġstanbul‘u fethedeceğini öğrenir. 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada, 

Geleceği 

Haber Veren 

Rüyada Bildirilen Rüyanın Amacı Sonuç 

Fatih 

Sultan 

Mehmet 

Ġstanbul‘u 

fethetme 

arzusu 

Sarı Saltuk Ġstanbul‘un 

anahtarları 

kendisine verilir. 

Ġstanbul‘u 

fethedeceği 

 Ġstanbul‘un 

kendisi 

tarafından 

fethedileceğini 

müjdelemek 

Hızlandırılan 

hazırlıklardan 

sonra Ġstanbul 

fethedilir 
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 1.1.1.6. Fatih Sultan Mehmet 

 Ġstanbul‘un fethi kadar Fatih‘in hedef olarak gördüğü bir diğer husus da Uzun 

Hasan‘dır.  Uzun Hasan, Akkoyunlu devletinin hükümdarıdır. Aynı zaman da Fatih 

Sultan Mehmet‘in yıktığı Trabzon‘daki Pontus Rum devletinin kralı Yuhannes‘in 

damadıdır. Hem kayınpederinin mirasını istemesi kem de iki hükümdarın sınırlarının 

birbirine çok yaklaĢması ikisinin arasındaki savaĢı kaçınılmaz kılar. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Fatih Sultan Mehmet, Uzun Hasan‘ı geniĢleme politikasının önünde bir engel 

olarak görmüĢtür. Bu nedenle Uzun Hasan‘a karĢı sefere çıkmaya karar verir. Fatih 

bu seferden zaferle döneceğini rüyasında görür.  

 

 ii) Rüya 

 Fatih, rüyasını çevresindekilere Ģöyle anlatır; 

 

 ―Rüyamda, bayram mı desem, düğün mü desem bir kalabalık ortasında 

bulunurmuşum. Kalabalık arasından Uzun Hasan bir pehlivan kisbeti giyip meydana 

çıktı. Meydanın ortasına gelip durdu. ―Var mı benimle güreşecek bir pehlivan, var mı 

kendisine güvenen?‖ diye bağırıp pehlivanlık taslamaya başladı. Hep bana bakıyor, 

lafını bana hitaben söylüyordu. Canım sıkıldı. Onun meydana, sırf benimle güreşmek 

için çıktığı anlaşılıyordu. Ben de, nasıl oldu bilmem, bir pehlivan kısbeti giydim ve 

meydana çıktım. Mertçe yanına gittim. Birbirimize hamle etmeye başladık. Bir ara Uzun 

Hasan beni dizlerimin üzerine çökertti. Daha sonra kendimi toparladım, ayağa kalktım 

ve bana yaklaşınca göğsüne doğru iki elimle öyle bir yumruk vurdum ki, yüreğinin bir 

parçası kopup yere düştü.‖ (Bozgeyik: 120-121) 

  

 Rüyadan anlaĢıldığına göre Fatih, önce savaĢı kaybedecek gibi olsa da galip 

taraf kendisi olacaktır.  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Fatih Sultan Mehmet‘in rüyasında Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan‘la 

güreĢtiğini ve onu tuĢ ettiğini görmesi, uzun zamandır mücadele hâlinde olduğu 

Uzun Hasan‘ı yeneceğine iĢarettir. Rüyada müjdelendiği gibi Fatih, seferden 
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galibiyetle döner.  

 

 Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada, Geleceği 

Haber Veren 

Rüyada 

Bildirilen 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Fatih 

Sultan 

Mehmet 

Uzun 

Hasan‘a 

karĢı sefere 

çıkacak 

olması 

____ Uzun Hasan‘ı 

güreĢte 

yenmesi 

 Seferden 

galibiyetle 

dönüleceğini 

müjdelemek 

Akkoyunlu 

devletine karĢı 

galip gelir 

 

 1.1.1.7. II. Bayezit  

 Fatih Sultan Mehmet‘in oğlu II. Bayezit, babası gibi birçok baĢarıya imza 

atmıĢtır. Hedefinde Karadeniz‘i Türk gölüne çevirmek olan Bayezit, bunun için 

Boğdan‘a iki büyük sefer gerçekleĢtirmiĢtir. Boğdan üzerine gerçekleĢtirdiği 

seferlerden birinde, Balkanlara Osmanlılardan önce giden, beylikler döneminde 

Balkanları fetheden Sarı Saltuk‘un manevi yardımlarını alır.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Akkerman ve Kili Kalelerini savaĢsız alacağı rüyada müjdelenir. II. 

Bayezid‘e müjdeyi veren, babası Fatih‘e de Ġstanbul‘un fethini müjdeleyen Sarı 

Saltuk‘tur.  

 

 ii) Rüya 

  Rüyasında: 

 

 ―Sarı Saltuk, makamını gösterir ve oraya türbe ister. Ayrıca Akkerman ve Kili 

Kalelerini savaşsız alacağını, evladının da Mekke ve Medine‘ye sahip olacağını 

müjdeler.‖ (Araz 1984: 33). 

 

 iii) Rüya Sonrası  

 Rüyada bildirildiği gibi Akkerman ve Kili kalelerini fetheden Bayezit, Sarı 

Saltuk‘un istediği gibi türbesini yaptırır. Ayrıca rüyada oğlu Yavuz‘un da Mısır 

seferiyle halifeliğe de sahip olacağı müjdelenir. 
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Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada, 

Geleceği Haber 

Veren 

Rüyada 

Bildirilen 

Rüyanın Amacı Sonuç 

II. 

Bayezid 

Sefere 

çıkılacak 

olması 

Sarı Saltuk Akkerman ve Kili 

kalelerini 

fethedeceği 

 Seferden galibiyetle 

dönüleceğini 

müjdelemek 

Akkerman ve Kili 

savaĢılmadan 

alınır. 

  

 1.1.1.8. Yavuz Sultan Selim 

 Osmanlı PadiĢahları içerisinde gördüğü rüyalarla öne çıkanlardan biri Yavuz 

Sultan Selim‘dir. Anlatılan efsanelere göre, Yavuz‘un etrafındaki bazı kiĢilerin 

gördükleri rüyalarda Yavuz, diğer Ģehzade kardeĢleri arasından sıyrılarak 

hükümdarlığa sahip olacaktır. Bu Ģahıslardan biri ġair Celâli‘dir. Yavuz Sultan Selim 

Ģehzade iken ġair Celâli ile bir dost meclisinde kadehini kaldırarak ―Halk arasında 

bizim için ne derler, saltanatı kime tahmin ederler?‖ diye sorar. Celâli de, Sultan 

Mustafa‘yı askerin; ġehzade Bayezit‘i babasının, annesinin ve Rüstem PaĢa‘nın 

istediklerini söyler. Bunun üzerine Yavuz Sultan: ― Sultan Mustafa‘yı en kuvvetlisi 

istesin, Bayezit Han‘ı ana ve babası talep etsin. Selim fakire de Mevlası rağbet 

etsin.‖der. Celâli bu olaydan sonra bir rüya görür. Gördüğü rüyada tahta Selim 

çıkmıĢtır (Erkal 1999: 131–132).  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Yavuz Sultan Selim 1516 yılında ordusuyla beraber Memluklar üzerine sefere 

çıkar. Ridaniye savaĢıyla beraber Memluklar yıkılır ve Osmanlı, Mısır‘ı topraklarına 

katar. Mısır seferinin en önemli sonucu halifeliğin Osmanlılara geçmesidir. Yavuz 

Sultan Selim‘in en büyük baĢarısı olan Mısır‘ın fethinden önce, veziri bir rüya görür. 

Rüyayı Ģöyle anlatır; 

 

 ii) Rüya 

 

 ―Kapıyı birileri hızlı hızlı çaldı. İleriye vardığımda kapının dışarısı görünecek kadar, 

fakat bir adam sığmayacak kadar açıldığını gördüm. Bahçe, ucu sarkıtılmış sarıklı, 

yüzleri nurani, elleri bayraklı ve silahlı şahıslarla dolu. Kapının dibinde, elleri sancaklı 

dört nurani kimse duruyordu. Kapıyı vuranın elinde Padişah' ın Aksancağı vardı. Bana 
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―Bilir misiniz niye gelmişiz?‖ diye sordu. Ben de buyurun dedim. Dedi ki ―Bu gördüğün 

kimseler Resulullah (s.a.v.)' ın ashabıdır. Hazret-i Resulullah, Selim Han' a selam etti 

ve buyurdu ki: Kalkıp gelsin ki Haremeyn hizmeti ona buyruldu. Gördüğün dört kişiden, 

bu Ebu Bekr-i Sıddık, bu Ömerü'l Faruk, bu Osman-ı Zi'n-Nureyn' dir. Seninle konuşan 

ben ise, Ali bin Ebi Talib' im. Var, Selim Han' a söyle.‖ dedi.‖  (Gökyay 1982: 191-

192). 

 

 Dört Halife, Hz. Muhammet‘in selamını Yavuz‘a iletmek için vezirin 

rüyasına girerler. Hz. Muhammet, Yavuz Sultan Selim‘i Haremeyn‘e çağırır.  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Bu rüyadan sonra Mısır‘ın fethi için Hz. Muhammet ve Dört Halifeden 

manevi destek aldığına inanan Yavuz Sultan Selim, Mısır seferine çıkar. Bu 

seferdeki baĢarılardan sonra halifelik, Osmanlıların eline geçer. 

 

 Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada, Geleceği 

Haber Veren 

Rüyada 

Bildirilen 

Rüyanın Amacı Sonuç 

Yavuz 

Sultan 

Selim‘in 

veziri 

Mısır seferine 

çıkılacak 

olması 

Hz. Muhammet, 

müjdeyi Dört Halife 

aracılığıyla bildirir. 

Mekke ve 

Medine‘nin 

fethedileceği 

 Mısır seferinden 

galibiyetle 

dönüleceğini 

müjdelemek 

Yavuz Sultan Selim, 

Mısır seferinden galip 

ayrılarak halifeliği 

Osmanlı‘ya getirir 

  

 1.1.1.9. I. Ahmet 

 I. Ahmet, Osmanlı tarihinde hanedan veraset sistemini değiĢtirerek, kardeĢ 

katli yasasını kaldırarak, yerine ailenin aklı baĢındaki en büyük üyesinin padiĢah 

olması sistemini getirmiĢtir. Saltanata geldiğinde Avusturya savaĢı devam 

etmektedir. I. Ahmet, Avusturya savaĢından galip gelebilmek için sefere çıkar. Sefer 

esnasında gördüğü güreĢ rüyası, Fatih Sultan Mehmet‘in rüyasına benzemektedir.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 I. Ahmet, Avusturya savaĢında galip gelebilmek için Budin‘e sefer çıkar. 

Gördüğü bir rüyada çıkacağı seferde alacağı galibiyet müjdelenir.  
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 ii) Rüya 

 Sultan Ahmet, gördüğü rüyada; 

 

 ―Nemse Kralı ile dövüşe tutuşur. Ahmed, arka üstü yere yatmıştır. Nemse Kralı, üste 

çıkmıştır.‖  

 

 iii) Rüya Sonrası  

 Hünkârın etrafındaki kimse bu rüyayı yorumlayamayınca (ya da 

yorumlamaktan korkunca), rüyayı bir mektuba yazıp Bursa‘dan yeni gelen Aziz 

Mahmut Hüdaî‘ye yollarlar. Elçi mektubu uzatır, fakat Aziz Mahmut Hüdaî mektubu 

okumadan, rüyanın tabirinin yazılı olduğu yeni bir mektubu elçiyle sultana yollar. 

Hüdaî, rüyanın tabiriyle ilgili olarak mektuba Ģunları yazmıĢtır: ―En kuvvetli dayanak 

topraktır. İnsanın da en kuvvetli uzvu sırtıdır. Sırtın toprakla birleşmesi güç üstüne 

güçtür. Bu İslam‘ın kâfirlere galebesi demektir.‖ (Araz 1984: 90) 

 Rüyanın gelecekten haber verip zaferi müjdelemesiyle, Sultan ve yanındakiler 

Avusturya savaĢlarında baĢarı kazanacaklarına inanmıĢlardır. Avusturya karĢısında 

baĢarı sağlanmıĢ ve Zitvatorok antlaĢması imzalanmıĢtır. Zitvatorok antlaĢması 

baĢarı olarak görülse de, Osmanlı‘nın Avusturya üzerindeki hâkimiyeti bitmiĢtir. 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada, 

Geleceği Haber 

Veren 

Rüyada Bildirilen Rüyanın Amacı Sonuç 

I. 

Ahmet 

Budin‘e 

sefere 

çıkması 

____ Rüyada, sırtı yere 

gelmiĢ olsa da 

güçleneceği 

 Budin‘den 

galibiyetle 

döneceğini 

müjdelemek 

Seferden zaferle 

dönülür. 

 

 I. Ahmet hakkında bir rüyaya Veysî‘nin Hâb-nâme‘sinde yer verilir. Türk 

edebiyatında bazı Ģairler, eserlerini gördükleri rüyaların neticelerinde yazmaya 

baĢlarlar. Bunlardan biri de Veysî‘nin yazmaya karar verdiği Hâb-nâme adlı eserdir. 

Hâb-nâme, rüya kitabı olarak bilinir (Devellioğlu 1998: 304). Genellikle herhangi bir 

olayı, düĢünceyi veya kiĢiyi sanki rüyada görmüĢ gibi anlatılan eserlerdir. Gördüğü 

rüya, padiĢah I. Ahmet üzerine temellendirilmiĢtir. Veysî, rüyasında; 
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 ―İskender-i Zül-karneyn‘i ve I. Ahmed‘i sohbet ederken görür. Sultan Ahmed, 

Celâlilerden şikâyet eder ve Osmanlı saltanatının kendi eline harap olarak geçmesinden 

yakınır. İskender de ―Zamanımızda harap dediğimiz dünya hangi vakitte ma῾ mur ve 

âbâdan idi?‖der. Birçok peygamber zamanında bile buna benzer sosyal bozuklukların 

olduğunu anlatır. Bu sırada İskender, Veysî‘ye dönerek bunları yazmasını söyler.‖ (Eğri 

2007: 97)  

 

 I. Ahmet döneminin en önemli siyasal olaylarında biri Celâli Ġsyanları‘dır. 

Veysî, gördüğü bu rüyada Ġskender-i Zül-karneyn‘i, I. Ahmet‘i teselli ederken görür. 

Ġskender zamanında da bazı karıĢıklıklar yaĢanmıĢ ve sahip olduğu aynayla (âyine-i 

Ġskender) çoğunun üstesinden gelmiĢtir (Pala 2002: 58). I. Ahmet‘e bu karıĢıklıkların 

biteceğinin müjdesi verilir.  

 

 1.1.1.10.  IV. Murat 

 Rüyalar, padiĢahların çıkacakları seferlerde, katılacakları savaĢlarda 

kendilerine yol gösterici olabilirler. Bu rüyalardaki yol göstermeler aynı zamanda 

geleceğe ıĢık tutmaktadır. 

 IV. Murat daha on bir yaĢında tahta çıktıktan sonra ülkeyi uzun bir zaman 

annesi Kösem Sultan yönetir. KarıĢıklıktan faydalanan Safeviler Irak‘ı iĢgal ederler. 

Kösem Sultan, IV. Murat yirmi bir yaĢına kadar ülkeyi yönetir. IV. Murat ülke 

yönetimini alır almaz Bağdat seferine çıkar. Bağdat seferi esnasında rüyasında 

kendisine rehberlik edilerek, savaĢtan galip çıkması hedeflenir. 

 

 i) Rüya Öncesi 

  IV. Murat, Bağdat seferine Gaziantep üzerinden çıktığından bu yörenin halkı, 

Sultan hakkında birçok efsane anlatır. Anlatılan efsanelerin birinde Bağdat seferine 

hazırlıkları tamamlayamadığı için bir türlü çıkamayan Sultan Murat, bu duruma çok 

üzülür.  

 

 ii) Rüya 

  Bir rüya görür. Rüyada bir ses; 

 



659 

 

  

 ―Falan gün, falan saatte, falan yerde göreceğin Şahbender adlı simitçiyi kendine vezir 

al, der.‖  

 

 PadiĢah, bunda bir hikmet olduğunu düĢünerek, söylenen simitçiyi bulur ve 

kendine vezir olarak alır. Ġlk toplantıda da bu simitçinin onayıyla sefere çıkılır. Ordu 

Antep‘ten geçerek Nizip yakınında konaklar. Sultan, o gece bir rüya görür. 

Rüyasında aynı ses; 

 

 ―Nizip‘te Genç Osman adında bir yiğit var. Bunu yanına al, der.‖ (Güzelbey 1969: 

20) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 PadiĢah uykudan uyanınca emir vererek Genç Osman‘ı buldurmuĢ ve yanına 

almıĢ. ġahbender ve Genç Osman, sefer boyunca büyük faydalar göstererek, 

Bağdat‘ın fethini kolaylaĢtırırlar  

 IV. Murat, (1623–1640) Osmanlının duraklama dönemi padiĢahlarındandır. 

IV. Murat, tarih sahnesinde daha çok yönetim tarzıyla ön plana çıkmıĢtır. Duraklama 

döneminde Sultan Murat‘ın çıkacağı Bağdat seferi, imparatorluğun genel durumu 

açısından önem kazanmıĢtır. Seferin güzergâhı üzerindeki birçok ilde Sultan Murat 

hakkında efsaneler anlatılır. Gaziantep‘te anlatılan bu efsanede de Sultan Murat‘ın 

çıkacağı seferde galip gelebilmesi için rüya aracılığıyla yol gösterilir. Rüyada iĢaret 

edilen Genç Osman, IV. Murat‘tan önce (1617–1623) tahta çıkan Sultan Genç 

Osman (II. Osman)‘la karıĢtırılmamalıdır. 

  

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada, 

Geleceği Haber 

Veren 

Rüyada Bildirilen Rüyanın Amacı Sonuç 

IV. 

Murat 

Bağdat 

seferinin 

gecikmesi 

____ Simitçi ve Genç 

Osman‘ı yanına 

alması gerektiği 

 IV. Murat‘a 

yardım etmek 

Simitçi ve Genç 

Osman‘ın orduya 

büyük katkıları 

olur 

  

 1.1.1.11.  Maman Bey (Karakalpak Hükümdarı) 

 Hükümdarların ülkeyi bir arada tutabilme arzuları çoğu zaman rüyalarına da 

yansır. Özellikle Türk destanlarında hükümdarların gördüğü siyasi rüyalar bunlara 
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örnektir. Karakalpak Türklerinin hükümdarı Maman Bey, Amuderya‘nın batısında 

Kara Dağların Akdağ adlı kısmında yaĢamaktadır. Maman Bey‘in de rüyası, ülkeyi 

bir arada tutabilme arzusunu gösterir. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Ülke topraklarını geniĢletme, dirlik ve düzeni sağlayabilme arzusu Maman 

Bey‘in rüyasına Ģöyle yansır; 

  

 ii) Rüya 

 

 ―Kırkı kırlangıcın yuva yaptığını, uyandığında da hepsinin evinden çıkıp gittiğini görür.‖ 

(Fedakâr 2008: 418–420). 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Bu rüyayı yorumlayabilen birini bulamadığından Kazakların ülkesine gelir. 

Sansızbay adlı bir Kazak, rüyasında göğsüne yuva yapmıĢ kırlangıçların uyandığında 

uçup gitmesinin, onun bütün Karakalpakları bir araya toplayarak birlik oluĢturma 

niyetini gösterdiğini, fakat bu niyetin gerçekleĢmeyeceğini söyler. 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada, 

Geleceği Haber 

Veren 

Rüyada Bildirilen Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Karakalpak 

hükümdarı 

Maman 

Bey 

Birlik 

yaratma 

arzusu 

____ Kırk kırlangıcın kendi 

evinde yuva yapması 

Karakalpakları bir araya 

getireceği 

 Maman Bey‘e 

gelecek 

hakkında bilgi 

vermek 

Maman Bey, 

Karakalpakları 

bir araya 

getirmeye çalıĢır. 

 

 AĢağıdaki tabloda gördükleri rüyalarla gelecekleri hakkında bilgi sahibi olan 

hükümdarlar hakkında anlatılan efsanelerin rüya ile ilgili kesitleri bir arada 

verilmiĢtir. 
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Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada, 

Geleceği Haber 

Veren 

Rüyada 

Bildirilen 

Rüyanın Amacı Sonuç 

Alâeddin 

Keykubad 

KardeĢi 

tarafından 

hapse 

atılması, 

kardeĢinin 

ölmesi 

Bir ihtiyar Esaretin biteceği, 

amacına ulaĢacağı 

 Hükümdar 

olacağını 

müjdeleyerek 

gelecekten haber 

vermek 

Esaretten kurtulur, 

hükümdar olur. 

Alâeddin 

Keykubad 

____ ____ Kendi 

hükümdarlığından 

sonra devlette 

çöküĢ yaĢanacağı 

 Hükümdara 

gelecekten haber 

vermek 

Rüyada bildirildiği 

gibi, Alâeddin‘den 

sonra Selçuklu hızla 

güç kaybederek 

dağılır 

Yıldırım 

Bayezid 

Rumeli‘yi 

fethedebilm

ek için 

namaz kılıp 

dua etmesi 

Hz. Muhammet Fetih için kırk 

askerin yardıma 

geleceği ve 

Rumeli‘nin 

fethedileceği 

 Rehberlik etmek, 

destek vermek, 

fethi müjdelemek 

Kırk asker gelir, 

Rumeli fethedilir. 

Tatar 

padiĢahı 

___ ____ Bir çocuk 

padiĢahın kafasını 

kesecektir 

PadiĢaha geleceği 

hakkında bilgi 

vermek 

Timur, padiĢahı 

öldürür ve tahta 

oturur. 

Fatih 

Sultan 

Mehmet 

Ġstanbul‘u 

fethetme 

arzusu 

Sarı Saltuk Ġstanbul‘un 

anahtarları 

kendisine verilir. 

Ġstanbul‘u 

fethedeceği 

 Ġstanbul‘un 

kendisi tarafından 

fethedileceğini 

müjdelemek 

Hızlandırılan 

hazırlıklardan sonra 

Ġstanbul fethedilir 

Fatih 

Sultan 

Mehmet 

Uzun 

Hasan‘a 

karĢı sefere 

çıkılacak 

olması 

____ Uzun Hasan‘ı 

güreĢte yenmesi 

 Seferden 

galibiyetle 

dönüleceğini 

müjdelemek 

Akkoyunlu devletine 

karĢı galip gelir. 

II. 

Bayezid 

Sefere 

çıkılacak 

olması 

Sarı Saltuk Akkerman ve Kili 

kalelerini 

fethedeceği 

 Seferden 

galibiyetle 

dönüleceğini 

müjdelemek 

Akkerman ve Kili 

savaĢılmadan alınır. 

I. Ahmet Budin‘e 

sefere 

çıkması 

____ Rüyada, sırtı yere 

gelmiĢ olsa da 

güçleneceği  

 Budin‘den 

galibiyetle 

döneceğini 

müjdelemek 

Seferden zaferle 

dönülür. 

Yavuz 

Sultan 

Selim‘in 

veziri 

Mısır 

seferine 

çıkılacak 

olması 

Hz. Muhammet, 

müjdeyi Dört 

Halife 

aracılığıyla 

bildirir. 

Mekke ve 

Medine‘nin 

fethedileceği 

 Mısır seferinden 

galibiyetle 

dönüleceğini 

müjdelemek 

Yavuz Sultan Selim, 

Mısır seferinden galip 

ayrılarak halifeliği 

Osmanlı‘ya getirir 

IV. Murat Bağdat 

seferinin 

gecikmesi 

____ Simitçi ve Genç 

Osman‘ı yanına 

alması gerektiği 

 IV. Murat‘a 

yardım etmek 

Simitçi ve Genç 

Osman‘ın orduya 

büyük katkıları olur 

Karakalpa

k 

hükümdar

ı Maman 

Bey 

Birlik 

yaratma 

arzusu 

____ Kırk kırlangıcın 

kendi evinde yuva 

yapması 

Karakalpakları bir 

araya getireceği 

 Maman Bey‘e 

gelecek hakkında 

bilgi vermek 

Maman Bey, 

Karakalpakları bir 

araya getirmeye 

çalıĢır. 

Tablo 35: Türk Efsanelerinde Tarihî ġahsiyetler ile Ġlgili Rüyaların Kesitleri 

 

 Yukarıdaki tablodan hareketle bazı bulgulara ulaĢılabilir. AĢağıdaki grafikte 
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hükümdarların gelecekten haber veren rüyaları görmelerinin nedenleri oranlarıyla 

verilmiĢtir. 

 

 

                            Grafik 95: Türk Efsanelerinde Geleceği Bildiren Rüyalara Hazırlık 

 

 Hükümdarlar gelecekleri ile ilgili rüyaları en çok sefere çıkmaya 

hazırlandıklarında veya seferdeyken görürler. On bir efsanenin yedisinde (%64) 

rüyanın hazırlık aĢamasını bu seferler oluĢturur. Hükümdarlar bu rüyalarda 

çıkacakları seferler hakkında bilgi sahibi olurlar. Bu rüyalar hükümdarlara bir müjde 

niteliğindedir. Hükümdarlara galibiyetle dönecekleri müjdelenir. Bir (%9) efsanede 

hükümdar esir düĢtüğü için, bir efsanede ise ülkesinde yaĢayanları bir araya getirme 

arzusunda olduğu için rüya görülür. Ġki (%18) efsanede ise rüyaların hazırlık aĢaması 

yoktur. 

 AĢağıdaki grafikte hükümdara geleceği hakkında bilgi verenler bir arada 

oranlarınla verilmiĢtir. 

 

7; 64% 1; 9% 

1; 9% 

2; 18% Sefere Çıkmak

Esir DüĢmek

Birlik OluĢturma

Arzusu

Hazırlık AĢaması

Yok
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                            Grafik 96: Türk Efsanelerinde Rüyada Gelecek Hakkında Bilgi Verenler 

 

 Hükümdarlara gelecekleri hakkında bilgi verenler din ulularıdır. On bir 

efsanenin ikisinde (%18) Hz. Muhammet, ikisinde Sarı Saltuk, birinde (%9) ise bir 

ihtiyar hükümdarlara müjdeli haberler verirler. Bu müjdelere seferden galibiyetle 

dönmek ile ilgilidir. Hükümdar ve askerleri bu rüyalarla ihtiyaçları olan manevi 

desteği ve gücü elde etmiĢ olurlar. Din ulularının hedef göstermesi seferleri kutsal 

kılar. Altı (%55) efsanede geleceği bildirenler belli değildir. 

 AĢağıdaki grafikte görülen rüyaların amaçları oranlarıyla beraber verilmiĢtir. 

 

 

                             Grafik 97: Efsanelerde Tarihî ġahsiyetlerin Gördükleri Rüyaların Amaçları 

 

2; 18% 

2; 18% 

1; 9% 

6; 55% 

Hz. Muhammet

Sarı Saltuk

Bir Ġhtiyar

Belirsiz

6; 55% 
3; 27% 

1; 9% 

1; 9% 

Galibiyeti

Müjdelemek

PadiĢaha Geleceği

Hakkında Bilgi

Vermek

PadiĢaha Yardım

Etmek

Tahta Çıkalacağını

Müjdelemek
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 Geleceği bildiren rüyalar hükümdara en çok çıkacağı seferden galibiyetle 

dönüleceğini müjdeler. On bir efsanenin altısında (%55) rüyanın bu iĢlevi vardır. Üç 

(%27) efsanede padiĢaha kendisinin ve devletinin geleceği hakkında bilgi verilir. 

Birer (%9) efsanede hükümdara yardım ve kiĢiye hükümdarlığı müjdeleme rüyaların 

amacıdır. 

 On bir efsanenin sekizinde (%73) hükümdarların gelecekle ilgili rüyaları 

kendilerine müjdeli haberler verir. Sekiz efsanenin altısını  (%63) seferden 

galibiyetle dönüleceğini müjdeleyen rüyalar oluĢturur. Bu rüyalar, hükümdarın ve 

askerlerin moralini artırır. Rüyanın iĢaret etmesiyle sefere çıkılacak yerlerin fethi bir 

hedef hâline gelir ve fetihleri kolaylaĢır. Bir efsanede rüya, hükümdara esaretten 

kurtulacağını, bir efsanede ise ülkesinin dirliğini sağlayacağı müjdelenir. On bir 

efsanenin ikisinde (%18) hükümdarlara rüyalarında müjde yerine karĢılaĢacakları 

durumlar hakkında bilgi verilir. Bir efsanede tahtı kaybedeceği, bir efsanede ise 

kendisinden sonra ülkenin yavaĢ yavaĢ dağılacağı bildirilir.  

 

 1.1.2. Kumandanlara Yol Gösteren Rüyalar 

 Türk destanlarındaki rüyaların en önemli iĢlevlerinden biri kahramanlara 

rüyalarında rehberlik ederek, giriĢtikleri mücadelelerden galibiyetle ayrılmalarını 

sağlamaktır. Özellikle Ġslamiyet sonrasında cihat ve fetih düĢüncesinin olduğu 

destanlarda yer alan bu rüyalarda yol gösterenler baĢta Hz. Muhammet olmak üzere 

diğer din ulularıdır. Türk destanlarında görülen bu rüya motifi, Türk efsanelerinde de 

yer alır. Efsanelerde rüyada rehberlik edilenler, destanlarda olduğu gibi 

mücadelelerini din uğruna yapan kumandanlardır.  Türk efsanelerinde kumandanlara 

rüyalarında yol gösterilerek galip gelmeleri sağlanır. Rüyalarda verilen nasihatleri 

dinleyen ve stratejilerini rüyaya göre belirleyen kumandanlar, girdikleri savaĢlardan 

galip ayrılırlar.  

 

 1.1.2.1 Halid bin Velid 

 Halid bin Velid, Hz. Muhammet zamanında yaĢamıĢ Arap bir kumandandır. 

ÇalıĢmamıza aldığımız bu efsane, Diyarbakır‘da anlatılmaktadır. Arap bir 

kumandanın hayatı etrafındaki efsane, Türk düĢüncesiyle yoğrulduğundan bu 

çalıĢmaya alınmıĢtır. Hz. Muhammet, Halid bin Velid‘in rüyalarına girerek 
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mücadelelerinde yardım eder. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Anlatılan efsaneye göre; Hicret‘in on altıncı yılında Müslümanlar 

Diyarbakır‘ı kuĢatırlar. KuĢatma günlerce sürer. Ordunun baĢında Halid bin Velid 

vardır. Bir gün rüyasında Hz. Muhammet‘ i görür. Kumandanın zor durumda olması 

göreceği rüyanın hazırlığıdır. 

 

 ii) Rüya 

 Peygamber, rüyada kumandana Ģunları söyler: 

 

 ―Kuvvetlerinden üç yüz kişiyi, birinin emrinde Silvan‘a gönder. Silvan tekfuru, sana 

şehri savaşmadan teslim edecek, çünkü Hristiyan olan bu tekfur, artık Müslüman oldu.‖ 

(Yavuz 1993: 136) 

 

 Rüyada Halid bin Velid‘e yol gösterilir. Silvan tekfuru din değiĢtirip 

Müslüman olduğu için Ģehri savaĢmadan teslim edecektir. 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Halid bin Velid rüyadaki yol göstermeyle beraber Ģehri Silvan tekfurundan 

teslim alır. 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada Yol 

Gösteren 

Rüyadaki Rehberlik Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Halid bin 

Velid 

KuĢatmanın 

uzun 

sürmesi 

Hz. Muhammet Silvan‘ı savaĢmadan 

nasıl alacağı bildirilir 

 Halid bin 

Velid‘e yol 

göstermek 

Kumandan 

söylenenleri yapınca 

Ģehri teslim alır. 

 

 2) Muasıf Bey 

 Bingöl‘de Ali Duymaz tarafından derlenen efsanede, Osmanlı-Rus 

savaĢındaki kumandanlardan Muasıf Bey‘in gördüğü rüya ile büyük bir felaketin 

önüne geçtiği anlatılır. Kumandan Muasıf Bey, yaklaĢmakta olan tehlikelere karĢı 

rüyasında uyarılır. 
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 i) Rüya Öncesi 

 Osmanlı-Rus savaĢı sırasında, Türk kumandanlarından Muasıf Bey, 

ordusuyla dinlendiği bir gün, düĢman saldırısına hazırlıksız yakalanmak üzereyken 

rüyasında Hz. Muhammet‘i görür. 

 

 ii) Rüya 

 

 ―Beklemeden hemen kalk, yoksa Ruslar saldıracak der‖ 

 

 iii) Rüya Sonrası 

  Bu rüyayı dikkate almayan Muasıf Bey, aynı rüyayı üç defa görmüĢ. 

Rüyanın etkisiyle erken davranıp bir felaketin önüne geçmiĢ (Duymaz 1989: 330). 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada Yol 

Gösteren 

Rüyadaki Rehberlik Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Muasıf 

Bey 

Rus 

saldırısına 

hazırlıksız 

olması 

Hz. Muhammet Rusların saldırmak 

üzere oldukları haber 

verilir 

 Kumandanı 

uyarmak ve 

yol göstermek 

Kumandan 

söylenenleri dikkate 

alarak felaketi önler. 

  

 1.2. Dinî ġahsiyetler ile Ġlgili Rüyalar 

 Türk kültüründe, din ulularının kerametleriyle ilgili birçok efsane ve menkıbe 

anlatılır. Bu efsane ve menkıbeler, din ulusunun etrafında oluĢan kültün birer 

ögesidirler. BaĢta veli olmak üzere eren, hoca, pir, Ģeyh gibi din ulularının 

kerametlerinin bazıları rüyalarla ilgilidir. Din ulularının rüyalara girerek yol 

gösterdiklerine, yardım ettiklerine veya insanları uyardıklarına inanılır. 

 Arapça ―velâ‖, ―veliye‖ kelimelerinden hareketle Türkçede ―velî‖, ―veliyy‖ 

olarak kullanılan kelime sözlüklerde ermiĢ, eren (Devellioğlu 1998: 1146; T. Sözlük 

2005: 2086) anlamlarında kullanılmaktadır. Evliyâ kelimesi ise kelimenin çoğulu 

olsa da, konuĢma dilinde çoğu zaman tekil anlamda kullanılmaktadır.  

 Tasavvufta veli, Kuran‘da geçtiği ayetlere dayandırılarak Allah‘ı seven, dost 

edinen ve onun tarafından dost edinilen anlamlarında kullanılmıĢtır. Kavram zamanla 
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geniĢleyerek, benliğini Allah‘ta yok ederek üstün vasıflar kazanan ve bu vasıflarla 

olağanüstü iĢler yapabilen büyük insan anlamını kazanmıĢtır (Ocak 1992: 1). 

  Veli kültünün Türk kültüründe önemli bir yeri vardır. Veli kültü; Tanrı‘ya 

yakın kabul edilen bir Ģahsiyetin herhangi bir konuda sağ veya ölü iken yardımının 

dokunacağına inanılması ve bunu temin için ritüel yollara baĢvurulmasıdır (Ocak 

1992:6). Bu kültün kaynağı, Türk mitolojisindeki ―Atalar Kültü‖dür. Atalar kültünde, 

ölen atanın ruhunun, bir takım üstün güçlerle donanıp zor zamanlarında insanlara 

yardım edeceği inancı vardır. Ataların eĢyaları ve mezarları kutsal kabul edilip 

ruhlarına kurban sunulurdu. Ġslamiyet‘in kabulünden sonra atalar kültü, Türkler 

arasında veli kültünün oluĢumunda etkili rol oynamıĢtır. Üstün ruhlarla donanmıĢ 

Ata tipi Ġslamiyet‘le bağdaĢmıĢtır. Tasavvufun veli konusundaki yaklaĢımı, atalar 

kültünden veli kültüne geçiĢi kolaylaĢtırır. Veli kültüyle Ģamanların iĢlevleri arasında 

birçok benzerlik vardır. Örneğin; ġamanist Türkler, ġamanların ruhlar ve gizli 

güçlerle iliĢki kurup onlara istediklerini yaptırdıklarına inanırlardı. Bu iĢlev 

evliyalarda dileği iletmede aracı olma görevine dönüĢür (Artun 1998: 45–46).   

 Türk kültüründe derviĢ ve velilerin kanun koyma, adalet dağıtma, ekonomik 

faaliyetleri düzenleme, köylü ile beyler arasında ara bulucu olma, yoksulu koruma, 

sağaltma ve en önemlisi manevi hayata yön vermeleri gibi vazifeleri vardır. DurmuĢ 

ve oturmuĢ toplumlarda bu iĢler belli bir iĢ dağılımıyla devletin ve sosyal kurumların 

iĢidir (BaĢgöz 1998: 4). 

 Bir velinin kült konusu olup olmadığını anlamak için üç unsura ihtiyaç vardır. 

En önemli unsur veli adına yapılmıĢ bir imaretin olup olmadığıdır. Ġkinci unsur veli 

adına yapılmıĢ mezar ve türbe gibi imaretlerin bazı dileklerin gerçekleĢmesi, 

hastalıkların tedavisi gibi herhangi bir maksatla ziyaretlere ve bunlar esnasında adak 

ve kurbanlara sahne olup olmadığıdır. Üçüncü unsur ise dua mahiyetinde olarak veli 

ile ilgili ve onun adı geçen bir takım sözlerin varlığıdır (Ocak 1992: 9). 

 Veli kelimesinin karĢılığı olarak Eren kelimesi de kullanılır. Türk halk sufilik 

geleneği üç evliya ve sufi zümresinden bahseder. Birincisi, Orta Asya‘da Ġslam‘ın 

yayılmasına önayak olan ve Ahmet Yesevi ile baĢlayan Türkistan erenleri, ikinici 

Ġran sufiliğini yayan Horasan erenleri ve üçüncüsü ise Mevlânâ, Hacı BektaĢ ve 

Yunus Emre tarafından temsil edilen Anadolu sufiliğidir (Ocak 1996: 33). 

 Velilerin baĢından geçen olayların anlatılması halk dilinde menkıbe olarak 
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bilinir. Menkıbe, efsanenin hususi bir dalıdır (Sakaoğlu 2009: 18). Arapça ―nekabe‖ 

kökünden türeyen ―menkabe‖; ―çoğu tanınmış veya tarihe geçmiş kimselerin 

ahvaline ait hikâyeler‖ (Devellioğlu 1998: 615), ―Din büyüklerinin veya tarihe 

geçmiş ünlü kimselerin yaşamları ve olağanüstü davranışlarıyla ilgili hikâye‖ 

(Türkçe Sözlük 2005: 1369) anlamlarına gelir. ―Övünülecek güzel iĢ, hareket ve 

davranıĢ‖ anlamlarına da gelen kelimenin çoğulu ―menâkıb‖ olarak kullanılır. Terim, 

çoğul Ģekliyle ve bu manasında IX. Yüzyıldan beri, Hz. Muhammet‘in ashabının 

meziyet ve faziletleri için kullanılmıĢtır. Daha sonraları ―sûfîlerin izhar ettikleri 

hârikulâde olaylar demek olan kerametleri nakleden küçük hikâyeler manasında‖ 

kullanılır (Ocak 1992: 27). 

 

 1.2.1. Keramet Örneği Rüyalar 

 Veliliğin alametlerinden olan keramet; ―Kerem, bağış; ermişçesine yapılan iş, 

hareket; velilerin lüzumu anında gösterdikleri fevkalâde hal‖ (Devellioğlu 1998: 

508); ―Ermiş kimselerin gösterdiklerine inanılan, doğaüstü, şaşkınlık uyandırıcı 

durum‖ (Türkçe Sözlük 2005: 1139) anlamlarına gelir. Bu kerametlerden dolayı 

velilik, peygamberliğe benzer bir statü kazansa da mutasavvıflar aradaki farkları 

açıklığa kavuĢturmak için çaba sarf etmiĢler ve peygamberliğin velilikten ayrı, aynı 

zamanda onunla kıyaslanamayacak derecede üstün bir makam olduğunu 

söylemiĢlerdir (Ocak 1992: 3).  

 Menkıbelerde dinî kimliği olan Ģahsiyetler, insanların rüyalarına girerek 

kerametlerini gösterirler. Rüyalar, dinî Ģahsiyetlerin kerametlerini gösterebilmeleri 

için bir araçtır. Bu rüyaların, Ġslamiyet‘in rüyaları ele alırken tür olarak kabul ettiği 

―sadık rüyalar‖dan olduğuna ve Allah‘tan geldiklerine inanılır. Keramet örneği 

rüyalar daha çok velilerin menkıbelerinde, velâyetnamelerinde veya etraflarında 

oluĢan kültlerde yer alır. Din uluları gördükleri rüyalar aracılığıyla gaipten haber 

alabilir, geleceği görebilir ve durumdan haberdar olabilirler.  

 

 1.2.1.1. Hacı BektaĢ-ı Veli 

 Türk edebiyatında, anlatmaya dayalı türlerin tümünde, kahramanın 

doğumunu müjdeleyen rüyalar önemli yer tutar. Büyük oranda kahramanın anne ve 

babası tarafından görülen bu rüyalar, kahraman doğmadan önce kendisine kutsallık 
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kazandırır. Hacı BektaĢ-ı Veli‘nin Vilâyetname‘sinde de Hacı BektaĢ‘ın doğumuyla 

ilgili annesi Hatem Sultan‘ın gördüğü bir rüya yer alır. 

 

 i) Rüya Öncesi 

  Hatem Sultan, rüyayı gebelik müddeti bitince gece döĢeğinde yatarken görür. 

  

 ii) Rüya 

 

―Rüyasında, kolayca bir oğlan doğurduğunu görür.‖  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Hatem Sultan uyandığında gerçekten de doğum yaptığını görür (Gölpınarlı 

1990: 4). Bu rüya Hacı BektaĢ‘ın doğmadan evvelki kerametlerindendir. Bir din 

ulusu doğuracak olan Hatem Sultan, doğumu zorlanmadan yapar. 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya Hazırlık Rüyada 

Keramet 

Gösteren 

Rüyadaki Keramet Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Hatem 

Sultan / 

Hacı 

BektaĢ‘ın 

annesi 

Doğum zamanın 

yaklaĢması 

____ Hatem Sultan, 

çocuğunu 

zorlanmadan 

doğurduğunu görür. 

Keramet 

göstererek 

doğumu 

kolaylaĢtırmak 

Hacı BektaĢ dünyaya 

gelir. 

 

 1.2.1.2. Hacı BektaĢ-ı Veli 

 Rüyalar, din ulularının insanlarla iletiĢime geçmelerinin en önemli yoludur. 

Hacı BektaĢ da keramet göstererek insanlarla rüyalarında iletiĢime geçer. Hacı 

BektaĢ, kerametiyle kendisini ziyaret etmek isteyenlerden haberdar olur.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Bununla ilgili olarak anlatılan bir menkıbede bir çırak, Hünkâr‘ı ziyaret edip 

himmetini almak için bir yük elma ile yola düĢer. Yolculuk esnasında uykusu 

bastırır, bunun üzerine biraz uyur. Uyandığında elmalarının kaybolduğunu görür. Bu 

duruma çok üzülse de uykusu geldiğinden tekrar uyur. Elmaları kaybettiği için 
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üzülmesi göreceği rüyanın hazırlığıdır. 

 ii) Rüya 

  Rüyasında Hünkâr‘ı görür. Rüyada; 

 

 ―Hünkâr; çırağım zahmet olmasın diye elmaları biz aldık. Hadi sen de kalk, 

ziyaretimize gel, der.‖ (Gölpınarlı 1990: 53). 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Rüyadaki kerametle ĢaĢıran çırak, hemen yola koyularak Hünkâr‘ın dergâhına 

varır. Vardığında rüyada bildirildiği gibi elmalar kendisinden önce dergâha 

getirilmiĢtir. 

  

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya Hazırlık Rüyada 

Keramet 

Gösteren 

Rüyadaki Keramet Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Bir çırak Hacı BektaĢ‘a 

götürdüğü 

elmaları 

kaybetmesi 

Hacı BektaĢ Hacı BektaĢ yük 

olmasın diye 

elmaları 

kendilerinin aldığını 

söyler. 

 Keramet 

göstermek, 

çırağa yardım 

etmek 

Rüyada bildirildiği 

gibi elmalar dergâha 

çıraktan önce 

varmıĢtır. 

 

 1.2.1.3. Hacı BektaĢ-ı Veli  

 Din ulularının ziyaret edeceği yerleri müritleri veya sevenleri rüyalarında 

görerek onlar gelmeden hazırlık yapmaya baĢlarlar. Hacı BektaĢ‘ın da seyahatlerini 

insanlar rüyalarında görerek hazırlık yaparlar. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Hacı BektaĢ‘ın Sulucakaraöyük iline geleceğini Ġdris adlı bir derviĢin karısı 

rüyasında görür. Ġdris ve karısı rüyayı baĢta yanlıĢ yorumlasalar da sonradan gerçeği 

öğrenirler. 

 ii) Rüya  

  Kadın, rüyasını Ģöyle anlatır; 

 

 ―On dört gecelik dolunay, eteğimden koynuma girdi. Yakamdan çıkmak istedi, yakamı 
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tuttum. Yenimden çıkmak istedi, yenimi tuttum. Bu sefer eteğimden çıkmak istedi, oturdum, yere 

kapandım, derken uyandım.‖ (Gölpınarlı 1990: 26) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Ġdris, güneĢi peygamber; ayı ise, eren olarak yorumlar ve karısının bir çocuk 

doğuracağına, onun da ileride eren olacağına inanır. Belli bir süre sonra Hacı BektaĢ 

ile gelince kadın ona ekmek ile biraz yağ ikram eder. Hacı BektaĢ da ―Artsın 

eksilmesin, taĢsın dökülmesin‖ Ģeklinde dua eder. Evdeki küpler bu duayla yağla 

dolunca rüyada iĢaret edilenin Hacı BektaĢ olduğu anlaĢılır (Gölpınarlı 1990: 26). 

Rüya Hacı BektaĢ‘ın kerametini gösteren bir araçtır. Hacı BektâĢ, on dört gecelik 

dolunaya benzetilmiĢtir. Ziyarete gideceği rüyayla bildirilmiĢtir. 

 

  Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya Hazırlık Rüyada 

Keramet 

Gösteren 

Rüyadaki Keramet Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Ġdris adlı 

derviĢin 

karısı 

Hacı BektaĢ‘ın 

Sulucakaraöyük‘ü 

ziyaret edecek 

olması 

Hacı BektaĢ Hacı BektaĢ, bir 

dolunaya benzetilir 

ve misafir olacağı 

hissettirilir. 

 Hacı 

BektaĢ‘ın 

keramet 

göstermesi 

Hacı BektaĢ eve 

misafir olur, ev 

bereketlenir 

 

 1.2.1.4. Hacı Bayram-ı Veli   

 Hacı Bayram-ı Veli Türk mutasavvıf ve Ģairidir. Ankara‘da doğan Hacı 

Bayram-ı Veli, XIV ve XV. yüzyılda yaĢamıĢtır. Bayramiye tarikatını kurarak burada 

birçok talebe yetiĢtirmiĢtir. En önemli talebesi, Fatih Sultan Mehmet‘in hocası Ak 

ġemsettin‘dir. Hacı Bayram-ı Veli hakkında baĢta Ankara olmak üzere Anadolu‘nun 

birçok yerinde menkıbeler anlatılır. Bu menkıbelerin bazılarında rüya yoluyla 

insanlarla iletiĢime geçtiği anlatılır. 

 

 i) Rüya Öncesi 

  Din uluları, rüyada birbirlerini görerek durumları hakkında bilgi sahibi 

olabilirler. Gördükleri rüyalara göre hareket ederek keramet gösterirler. Hacı 

Bayram-ı Veli, bir gün rüyasında Memlik Dede‘yi görür. 
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 ii) Rüya 

 

―Rüyadan hareketle Memlik Dede‘nin kendisini beklediğini keramet göstererek anlar.‖  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Sabah uyandığında müritlerini yanına çağırmıĢ, onlara ―Memlik Dede, bizi 

görmek arzu etmiĢ. Gidelim, ziyaret edelim.‖ der. Hacı Bayram Veli, kümes 

hayvanlarını, binek hayvanlarına çevirmiĢ. O sırada bir inĢaat iĢinde olan dede de 

ziyaretçilerin geldiğini anlayınca, o da inĢaat malzemelerini ata çevirir ve gelenleri 

karĢılamaya çıkar. Ziyaretten sonra Hacı Bayram, Memlik Dede‘nin ne kadar ulu 

olduğunu cansız maddeleri canlandırmasından hareketle anlatır (Sakaoğlu 2009: 

201–202). Ġki din ulusu rüyada birbirlerinden haber alarak keramet gösterirler. 

 

  Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Keramet 

Gösteren 

Rüyadaki 

Keramet 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Hacı 

Bayram-ı 

veli 

____ Memlik 

Dede 

Hacı Bayram, 

gördüğü rüyada, 

Memlik Dede‘nin 

onu beklediğini 

anlar. 

Hacı 

Bayram‘ın 

keramet 

göstermesi 

Hacı Bayram 

Memlik Dede‘yi 

görmeye gider. 

 

 AĢağıdaki tabloda, kerameti gereği rüyaya giren veya rüyada iĢaret edilen din 

ulularıyla ilgili anlatılan menkıbelerin kesitleri verilmiĢtir.  
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Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya Hazırlık Rüyada 

Keramet 

Gösteren 

Rüyadaki 

Keramet 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Hatem 

Sultan / 

Hacı 

BektaĢ‘ın 

annesi 

Doğum zamanın 

yaklaĢması 

____ Hatem Sultan, 

çocuğunu 

zorlanmadan 

doğurduğunu 

görür. 

Keramet 

göstererek 

doğumu 

kolaylaĢtırmak 

Hacı BektaĢ 

dünyaya gelir. 

Bir çırak Hacı BektaĢ‘a 

götürdüğü 

elmaları 

kaybetmesi 

Hacı 

BektaĢ 

Hacı BektaĢ yük 

olmasın diye 

elmaları 

kendilerinin 

aldığını söyler. 

 Keramet 

göstermek, 

çırağa yardım 

etmek 

Rüyada 

bildirildiği gibi 

elmalar dergâha 

çıraktan önce 

varmıĢtır. 

Ġdris adlı 

derviĢin 

karısı 

Hacı BektaĢ‘ın 

Sulucakaraöyük‘ü 

ziyaret edecek 

olması 

Hacı 

BektaĢ 

Hacı BektaĢ, bir 

dolunaya 

benzetilir ve 

misafir olacağı 

hissettirilir. 

 Hacı 

BektaĢ‘ın 

keramet 

göstermesi 

Hacı BektaĢ eve 

misafir olur, ev 

bereketlenir 

Hacı 

Bayram-ı 

veli 

____ Memlik 

Dede 

Hacı Bayram, 

gördüğü rüyada, 

Memlik 

Dede‘nin onu 

beklediğini 

anlar. 

Hacı 

Bayram‘ın 

keramet 

göstermesi 

Hacı Bayram 

Memlik Dede‘yi 

görmeye gider. 

Tablo 36: Türk Efsanelerinde Keramet Örneği Rüyaların Kesitleri 

 

 Din ulularının kerametiyle ilgili dört menkıbenin üçü Hacı BektaĢ; biri Hacı 

Bayram ile ilgilidir. Ġki din ulusu ya gördükleri rüyalarda ya da baĢkalarının 

rüyalarında keramet göstererek durumdan haberdar olurlar.  

 

 1.2.2. Velilerin Ulviliğini Gösteren Rüyalar 

 Rüyalar, velilerin yüceliğini, ulviliğini halka göstermek için birer araçtır. 

Ġnsanların, din ulularını rüyalarında görmeleri onlara bağlılığı artırır. Bu rüyalarda 

bazı kerametler yaĢanır. Rüyalardaki kerametlerin yanında,  Hz. Muhammet‘in ve 

Dört Halife‘nin din ulularını öven sözleri, ulviliği artırır. Bu rüyalar insanların, 

velilerle ilgili yanlıĢ düĢüncelerini değiĢtirmeleri için bir ders niteliğindedir. 

  Velinin rüyada görülmesi ulviliğini artırır. Bazı Ģahısların veli olarak kabul 

edilmesi görülen bir rüyanın ardından gerçekleĢir. Bu tür rüyalarda, rüyanın hemen 

ardından veli ve rüyayı gören kiĢi bir araya gelir. Veli, Ģahsın gördüğü rüyadan 

keramet sonucu haberdardır. Veli, rüyada görülenler üzerine çok kısa bir fikir beyan 
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eder. Bu buluĢmada rüyayı gören, ulviliğini gördüğü rüyayla öğrendiği Veli‘ye 

sadakatini bildirir. Bu tür rüyalar uyarı niteliği taĢırlar. 

 

 1.2.2.1. Baha Veled 

 Baha Veled, Mevlânâ‘nın babasıdır. Sultanü‘l-Ulemâ olarak anılır. Anadolu 

Selçuklu döneminde yaĢayan Baha Veled, Ġslam âlimlerinin en büyüklerindendir. 

Baha Veled hakkında birçok menkıbe anlatılır. Bu menkıbeler Baha Veled etrafında 

oluĢan kültü kuvvetlendirir. Bazı menkıbelerde Baha Veled‘in rüyada görülmesine 

yer verilir. Baha Veled hakkında görülen rüyalar, kültünün güçlenip geniĢlemesine 

yardımcı olur.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Rüyada herhangi bir durum için icazet almak veya tasavvuftaki mertebelere 

nail olmak gerçek hayattaki kadar geçerlidir. Velinin tasavvufi mertebelere 

ulaĢabilmesi ve ulviliğinin pekiĢtirilmesi için aynı rüyayı birden fazla kiĢi görmelidir. 

Rüyanın ertesinde, rüyayı görenler bazı iĢaretlerden hareketle gördükleri rüyaları 

baĢkalarının da gördüklerini anlarlar. Bu durum hem velinin kerametidir hem de 

rüyanın sahihliğini artırır. Peygamber‘in rüyada Baha Veled‘i Sultanü‘l-Ulemâ 

olarak ataması buna örnektir. Belh diyarında bulunan, Tanrı‘dan korkan üç yüz 

müftü, bir Cuma gecesi Peygamber‘i rüyada görürler.  

 

 ii) Rüya 

 

 ―Bir sahranın içinde büyük bir çadır kurmuşlar ve içine de bir yaygı serip yastık 

koymuşlardı. Peygamber o yastığa yaslanmıştı. Bahâ Veled da onun sağ tarafında 

oturmuştu. Diğer müftü ve din bilginleri de uzaktan edeple diz çöküp oturmuşlardı. 

Peygamber bu din ulularına ―Bugünden itibaren Bahâ Veled‘e Sultanü‘l-Ulemâ deyiniz 

ve hep öyle hitap ediniz!‖diye buyurdu.‖ (Eflâkî 2006: 69) 

 

 Rüyada Hz. Muhammet Baha Veled‘e Sultanü‘l-Ulemâ mertebesini verir. 
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 iii) Rüya Sonrası 

 Sabahleyin Belh‘in bütün bilgin ve müftüleri sözbirliğiyle Baha Veled‘in 

müridi ve kulu olurlar. Rüyayı aynı anda üç yüz kiĢinin görmesi ve hepsinin rüyada 

görülenleri kabul etmesi, rüyanın tasavvuf için ne kadar önemli olduğunu gösterir. 

  

  Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen 

Rüyadaki 

Ulvilik 

Rüyanın Amacı Sonuç 

Üç yüz 

müftü 

____ Hz. 

Muhammet, 

Baha Veled 

 

Peygamberin 

âlimlerin 

sultanı 

olarak 

ataması 

Veled‘i Sultanü‘l-

Ulemâ 

mertebesine 

atamak, ulviliğini 

artırmak 

Üç yüz müftü, Hz. 

Muhammet‘in rüyada iĢaret 

etmesiyle Baha Veled‘i 

Sultanü‘l-Ulemâ olarak kabul 

ederler. 

 

 1.2.2.2. Baha Veled 

 Din ulularının yolculuklarında kendilerine yardım edilmesi için insanlar 

rüyalarında uyarılırlar. Rüya sonucunda Sultanü‘l-Ulemâ olarak kabul edilen Baha 

Veled‘e yolculuklarında yardım edilmesi için insanlar rüyalarında uyarılırlar. 

  

 i) Rüya Öncesi 

 Baha Veled ve yanındakiler çıkıp yola koyulduklarında, yollarının üzerinde 

bulunan ülke ve kalelerin bütün ahalisi onlar gelmeden önce Peygamber‘i 

rüyalarında görürler. Baha Veled‘in zorluklarla karĢılaĢmaması için uyarılar 

rüyaların hazırlık aĢamasıdır. 

 

 ii) Rüya 

 

 ―Belhli Sultanü‘l-ulemâ Bahâ Veled geliyor, onu can ve gönülden tam bir inançla 

karşılayın dedi.‖ (Eflâkî 2006: 74) 

 

 iii) Rüya Sonrası  

 Baha Veled, o konak ve ülkelere ulaĢmadan oraların halkı onu bir günlük 

yoldan karĢıladı, mükemmel Ģekilde ağırladı Türk destanlarında kahramanın 

yolculuğunda, din ulularının, halkın rüyasına girip karĢılama emri vermeleri, burada 

Baha Veled‘in yolculuğunda görülmektedir.  
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  Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen 

Rüyadaki 

Ulvilik 

Rüyanın Amacı Sonuç 

Ġnsanlar Baha 

Veled‘in 

yolculuğa 

çıkması 

Hz. 

Muhammet 

 

Peygamberin, 

karĢılama 

emri vermesi 

Baha Veled‘e 

yolculuklarında 

yardım etmek, 

ulviliğini artırmak 

Yol üzerindeki 

herkes Baha Veled 

için hazırlıklar 

yapar. 

  

 1.2.2.3. Mevlânâ Celaleddin Rumi 

 Mevlânâ, XIII. yüzyılda yaĢamıĢ, Ġslam ve tasavvuf dünyasında tanınmıĢ 

mutasavvıf bir Ģairdir. Ölümünden sonra oğlu Sultan Veled tarafından kurulan 

Mevleviliğin öncüsüdür. DüĢünce ve fikirleri, kendi çağından bu yana evrenselliğini 

koruyarak kabul görmektedir. Mevlânâ ile ilgili olarak birçok menkıbe anlatılır. Bu 

menkıbelerin bazılarında rüya motifi önemli yer tutar. Kendi devrinde onun 

ulviliğinin farkında olmayanlar, gördükleri rüyalarla uyarılırlar. Rüyadan sonra 

hatalarını anlayarak Mevlânâ‘yı ziyaret ederler.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 ġeyh Sadreddin, Mevlânâ zamanında yaĢayan âlimlerdendir. ġeyh Sadreddin 

baĢlarda Mevlânâ‘yı inkâr eder. Mevlânâ‘yı inkâr etmesi göreceği rüyanın hazırlık 

aĢamasıdır. Rüya kendisi için aynı zamanda uyarı niteliğindedir. 

 

 ii) Rüya 

  Sadreddin üç kez aynı rüyayı görür; 

 

  ―Kendisinin Mevlânâ‘nın mübarek ayağını ovduğunu görür.‖ (Eflâkî 2006: 272) 

  

 iii) Rüya Sonrası 

 Uykudan uyanıp kölesinden bir kitap getirmesini ister. Köle kütüphaneye 

doğru giderken Mevlânâ‘nın merdivenin ortasında oturduğunu görür. ġeyhine haber 

verir. ġeyh gelir ve Mevlânâ‘yı kucaklar. Bunun üzerine ―Canın sıkılmasın, bu 

böyledir. Bazen siz bizim ayağımızı bazen de biz sizin ayağınızı ovarız. Bizim 

aramızda birlik vardır. Yalancılık yoktur.‖der ve hemen kaybolur. ġeyh 
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Sadreddin‘in, rüyasında Mevlânâ‘nın ayaklarını ovması ve rüyadan hemen sonra 

Mevlânâ‘nın yaĢadığı yere gelmesi, Sadreddin‘in büyük bir yanılgı içerisinde 

olduğunu gösterir. Rüyadan haberi olan Mevlânâ‘nın ġeyh‘i ziyaret ederek rüya ile 

ilgili ġeyh‘i rahatlatması Mevlânâ‘nın ulviliğini artırır. 

 

  Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen 

Rüyadaki 

Ulvilik 

Rüyanın Amacı Sonuç 

ġeyh 

Sadreddin 

Mevlânâ‘yı 

inkâr 

etmesi 

Mevlânâ Mevlânâ‘nın 

ayaklarını 

ovması 

Mevlânâ‘nın 

ulviliğini 

göstermek 

ġeyh Sadreddin, 

rüyadan sonra Mevlânâ 

kendisini ziyaret edince 

Mevlânâ‘nın ulviliğini 

anlar 

 

 1.2.2.4. Mevlânâ Celaleddin Rumi  

 Hz. Muhammet ve diğer din ulularının veli ile ilgili bir rüyada görülmeleri, 

velinin ulviliğini artırır. Hz. Muhammet, veliyi yanındaki bir yere oturtarak ya da 

çeĢitli Ģekillerde iĢaret ederek örnek alınmasını ister.  

 Hz. Muhammet, insanların rüyasına girerek Mevlânâ‘yı över ve örnek 

alınmasını ister. Mevlânâ da keramet göstererek kendisiyle ilgili rüya görenleri ve 

rüyalarını bilir ve daha sonra rüya görenleri ziyaret eder. ġeyh Sadreddin, 

Ģeyhülislam olduktan sonra benzer bir rüya görür.  

 

 i) Rüya Öncesi 

  ġeyhülislam Sadreddin‘in, Mevlânâ ile ilgili kuĢkuları vardır. Mevlânâ‘nın 

değerini anlayacağı rüyada, Peygamber‘in Mevlânâ‘yı övdüğünü görür. 

 

 ii) Rüya 

  

 ―Peygamber onun hankâhına gelir, sofanın üst başında oturur. Bütün sahabeler ve 

veliler de onun sağında ve solunda dizilir. Ansızın Mevlânâ da orada görünür. 

Peygamber, Mevlânâ hakkında sonsuz iltifatlarda bulunarak Hz Ebubekir‘e 

Mevlânâ‘yla övündüğünü söyler ve Mevlânâ‘ya sağ tarafında oturması için yer 

gösterir.‖ (Eflâkî 2006: 290). 

 Rüyada, Hz. Muhammet herkesin içinde Mevlânâ‘yı iĢaret ederek Hz. 
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Ebubekir‘e onu över ve oturması için sağında yer gösterir. 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 O gecenin sabahında Mevlânâ, Sadreddin‘in hankâhına gider. ġeyh hemen 

onu karĢılamaya çıkar ve kendi seccadesinde oturmasını önerir. Mevlânâ da 

peygamber‘in rüyada iĢaret ettiği yere oturur. Sonra ―Mademki sultanımız burasını 

tayin etmiĢti, biz de onun emrine uyarız.‖ diye buyurur (Eflâkî 2006: 290). Mevlânâ, 

rüyadan sonra Sadreddin‘i ziyaretinde, rüyanın içeriğine uygun hareket ederek 

ulviliğini Sadreddin‘e gösterir. Rüyanın iĢlevi gerçekleĢmiĢ olur.  

 

  Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen 

Rüyadaki 

Ulvilik 

Rüyanın Amacı Sonuç 

ġeyh 

Sadreddin 

Sadreddin‘in 

Mevlânâ 

hakkındaki 

Ģüpheleri 

olması 

Hz. Muhammet, 

Hz. Ebubekir, 

Mevlânâ 

Hz. 

Nuhammet‘in 

Mevlânâ‘yı 

överek sağına 

oturtması 

Mevlânâ‘nın 

ulviliğini artırmak 

Mevlânâ, rüyadan sonra 

Sadreddin‘i ziyaret 

ederek Hz. Muhammet‘in 

rüyada iĢaret ettiği yere 

oturur. Rüya Mevlânâ‘nın 

ulviliğini artırır. 

 

 1.2.2.5. Mevlânâ Celaleddin Rumi 

 Mevlânâ, keramet göstererek kendisi hakkında veya diğer konularda 

baĢkalarının gördüğü rüyalardan haberdar olur. ġemseddin Mardinî, ġeyh Sadreddin 

gibi baĢlarda Mevlânâ‘yı inkâr etmektedir. Mevlânâ, ġemseddin Mardinî‘nin 

gördüğü rüyadan haberdardır. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 ġemseddin Mardinî, rüyasında Hz. Muhammet‘i görür. Rüyanın hazırlık 

aĢaması, Mardinî‘nin Mevlânâ‘yı inkâr etmesidir. Rüyada Mevlânâ ile ilgili herhangi 

bir sahne olmasa da, Mevlânâ rüyadan sonra Mardinî‘yi ziyaret eder ve rüyanın 

içeriğine uygun hareket eder. 

 

 ii) Rüya 

   

 ―Peygamber bir medresede sofanın başköşesine oturmuştu. Bütün arkadaşları da 
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oradaydı. Peygamber‘in önüne bir tabak konulmuştu. O anda Mardinî ilerler ve tam bir 

edeple Peygamber‘e selam verir. Peygamber bu selama karşılık verir. Mardinî, tabağa 

parça parça pişmiş etlerin konulduğunu görür. Peygamber, onu yanına çağırıp o 

etlerden bir parça verir. Ey Tanrı‘nın elçisi! Etlerin en iyi ve lezzetlisi hangisidir? Diye 

sorar. Peygamber ―Etlerin en iyisi, kemiğe yapışık olandır.‖diye buyurur.‖ (Eflâkî 

2006: 206) 

 

 Rüyada bir yemek sofrasında Hz. Muhammet ile Mardinî arasında et ile ilgili 

konuĢmaya yer verilir. 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Mardinî, rüyadan uyanır uyanmaz medreseye gittiğinde, rüyasında 

peygamberin oturduğu yerde Mevlânâ‘yı görünce çok ĢaĢırır. Bu rüyayı Mevlânâ 

hazretlerine söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi diye geçirir aklından. Mardini, soruyu 

sormadan Mevlânâ da Peygamber gibi ―Etlerin en iyisi, kemiğe yapıĢık olanıdır.‖der 

(Eflâkî 2006: 206). Bu rüya Mevlânâ‘nın ulviliğini artırmaktadır. Mevlânâ‘nın 

rüyada Hz. Muhammet‘in oturduğu yerde oturması, onu Peygamberin izinden giden 

veli olarak göstermektedir.  

  

  Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen 

Rüyadaki 

Ulvilik 

Rüyanın Amacı Sonuç 

ġemseddin 

Mardini 

Mevlânâ‘yı 

inkâr etmesi 

Hz. Muhammet ____ Hz. Muhammet ile 

Mardinî arasındaki sıradan 

bir konuĢmadan haberdar 

olan Mevlânâ‘nın 

ulviliğini artırmak. 

Mardini, rüyadan 

sonra Mevlânâ‘nın 

değerini anlar.   

  

 Velilerin ulviliğini, kerametlerini gösteren rüyaların sonrasında, rüyadaki 

olayla ilgili bir iz veya kanıta rastlandığı da olabilir. Bu durum rüyanın 

inandırıcılığını ve velinin ulviliğini artırır. Velinin rüyada görülmesi derviĢliğe 

kabulde bir aĢama olarak kabul edilir. Bayburtlu bir derviĢ Mevlânâ‘yı görme 

arzusundadır. Bu arzusu rüyalarına yansır. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Bayburtlu Ahi Emir Ahmet, Konya‘ya gidip Mevlânâ‘nın elini öpmek ister. 
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Tanrı‘nın yardımcı olması için de kırk defa Enam suresini okur. Mevlânâ‘yı görme 

arzusu ve ettiği dualar Emir Ahmet‘in göreceği rüyanın hazırlık aĢamasıdır.  

 

 ii) Rüya 

 O gün sabaha karĢı Mevlânâ‘yı rüyasında görür;  

 

 ―Mevlânâ, fereci giymiş ve başına duman renginde bir sarık armış olduğu halde Emir 

Ahmet‘in evine girer. Ahmet koşarak yüzünü ayaklarına sürer. Yalvarıp yakarır. 

Mevlânâ yanındaki bir dosttan makas ister ve Emir Ahmet‘in saçlarını keser. Daha 

sonra ―Tanrı mübarek etsin!‖dedikten sonra ―Bu Mevlevi şeyhidir.‖diye buyurur.‖ 

(Eflâkî 2006: 327) 

 

 Rüyada Mevlânâ kendisini görmek isteyen Emir Ahmet‘in saçlarını keser. 

Saçların kesilmesi Mevlevi Ģeyhliğine kabulün bir aĢaması olarak verilir. 

 

  iii) Rüya Sonrası 

 Sevinçle uyandığında kesilmiĢ saçlarını yastığının üzerinde bulur. Bu rüyada 

Mevlânâ‘nın Ahmet‘in saçlarını kesmesi ve Ahmet‘in uyandığında saçlarını 

gerçekten de kesilmiĢ olarak bulması rüyanın inandırılıcılığını artırır. Bu rüya aynı 

zamanda rüyada tarikata kabul edilmeye bir örnektir. Emir Ahmet, rüyadan sonra bir 

Mevlevi Ģeyhi olur. 

 

  Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen 

Rüyadaki 

Ulvilik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Emir 

Ahmet 

Mevlânâ‘yı 

görme 

arzusu ve 

dua etmesi 

Mevlânâ Mevlânâ‘nın 

Ahmet‘in 

saçlarını 

rüyada 

kesmesi 

Mevlânâ‘nın 

ulviliğini 

artırmak, Emir 

Ahmet‘i tarikata 

kabul etmek 

Rüyada gördüğü gibi 

uyandığında da saçlarının 

kesilmiĢ olması Emir 

Ahmet‘i Mevlevi Ģeyhi 

yapar ve Mevlânâ‘nın 

ulviliğini artırır 

 

  1.2.2.6. Hacı Bayram-ı Veli 

 Ankara‘da Bayramiye tarikatını kuran Hacı Bayramın en önemli 

müritlerinden biri, Fatih Sultan Mehmet‘in hocası AkĢemseddin‘dir. Hacı Bayram, 
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Fatih‘in babası II. Murat‘a Ġstanbul‘un fethini müjdelemiĢtir. AkĢemseddin, 

Ankara‘ya Hacı Bayram‘a bağlanmaya gelse de, ilk baĢlarda Hacı Bayram ile ilgili 

yanılgıya düĢtüğünden Halep‘e gider. Gördüğü rüya ile hem hatasını hem de Hacı 

Bayram‘ın ulvi mertebesini anlar. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 AkĢemseddin, Hacı Bayram‘a bağlanmak için Ankara‘ya varır. Hacı Bayram 

denilince, aklına Arap diyarlarında gördüğü büyük üstatlar gibi biri gelmektedir. 

Yanına kırk selamla varılan, cübbesinin ucu bin saygıyla öpülen, naz ve niyaz içinde 

bir bilgin yerine Ankara‘da karĢısına âĢık, hayran ve baĢı dumanlı bir derviĢ çıkınca 

çok ĢaĢırır ve hayal kırıklığına uğrar. Ankara‘dan ayrılıp Halep‘e baĢka birine 

bağlanmaya gider. Hacı Bayram‘ı beğenmemesi göreceği uyarı niteliğindeki rüyanın 

hazırlık aĢamasıdır. 

 

 ii) Rüya 

  Halep‘e geldiği gece rüyasında; 

 

―Boynunda bir zincir görür. Bu zincirin bir ucu Ankara‘da Hacı Bayram‘ın elindedir.‖ 

(Araz 1984: 156–157).  

  

 iii) Rüya Sonrası 

 Rüyadan sonra AkĢemseddin hatasını anlar ve geri döner. Bu rüyayla Hacı 

Bayram‘ın ulviliği pekiĢtirilir. AkĢemseddin hatasını anlar ve geri döner.  

 

  Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen 

Rüyadaki 

Ulvilik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

AkĢemseddin Hacı 

Bayram-ı 

Veli‘yi 

beğenmemesi 

Hacı 

Bayram-ı 

Veli 

Boynundaki 

zincirin 

ucunun 

Hacı 

Bayram‘ın 

elinde 

olması 

AkĢemseddin‘i 

uyarmak, Hacı 

Bayram-ı 

Veli‘nin 

ulviliğini 

artırmak 

AkĢemseddin hatasını 

anlar, Hacı Bayram‘a 

bağlanmak için 

Ankara‘ya geri döner. 
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 1.2.2.7. ġeyh Ġsmail Fakirullah 

 ġeyh Ġsmail Fakirullah, Erzurumlu Ġbrahim Hakkı‘nın hocasıdır. Babası 

Ġbrahim Hakkı‘yı, dokuz yaĢındayken Ġsmail Fakirullah‘tan ders almak için Siirt‘in 

Tillo ilçesine gönderir. Bir süre sonra Erzurum‘a dönse de tekrar Tillo‘ya döner ve 

ömrünü sonuna kadar orada kalır. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Ġbrahim Hakkı, Tillo‘ya gelmeden evvel bir rüya görür. Ġbrahim Hakkı bu 

rüyayı babası onun eğitimi için bir medrese aradığında görür. Babasının bir medrese 

araması, Ġbrahim Hakkı‘nın göreceği rüyanın hazırlık aĢamasıdır. 

 

 ii) Rüya  

 

 ―Şeyhi Faikrullah hazretlerinin mekânının önünde saf saf dizilmiş yüzlerce insan 

görür. Sıranın başındaki kişi İbrahim Hakkı‘yı kucağına alır ve yanındakine verir. 

Böylece kucaktan kucağa şeyhin kapısına kadar gelir. Kapıyı açıp şeyhin evine girer. 

Arkasından, kapıdaki seki ihtiyar devletli de içeri girer.‖ (Araz 1984: 225) 

 

 iii) Rüya Sonrası  

 Rüyadan uyanan Ġbrahim Hakkı, rüyayı mürĢidine anlatır. MürĢidi, rüyayı 

kimseye anlatmaması için onu uyarır. Daha sonra, aksakallı biri Ģeyhin hücresinin 

önünde durur. Ġbrahim Hakkı, bu kiĢinin gece rüyasında gördüğü adamlardan biri 

olduğunu hatırlar. ġeyhinden, adamın dün gece aynı rüyayı gördüğü için ziyarete 

geldiğini öğrenir. Ġbrahim Hakkı, rüyada Ġsmail Fakirullah‘tan eğitim alacağını 

öğrenir. Rüya Ġsmail Fakirullah‘ın ulviliğini artırır. 

 

  Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen 

Rüyadaki 

Ulvilik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

Ġbrahim 

Hakkı 

Eğitimi için 

medrese 

aranması 

Hocası 

Ġsmail 

Fakirullah 

Gece rüyada 

görülen 

kiĢinin sabah 

görülmesi 

Ġsmail 

Fakirullah‘ın 

ulviliğini 

artırmak 

Ġbrahim Hakkı, rüyada gördüğü 

kiĢilerin Ġsmail Fakirullahın 

yanında olduklarını görür. 
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 1.2.2.8. Maaz bin Cebel 

 Ġslamiyet‘te din ve vatanları için ölenler Ģehit olarak kabul edilir. Cennette 

peygamberlerle komĢu olacakları müjdesi verilir. ġehitler aynı zamanda din uluları 

olarak kabul edilir. Anadolu‘da anlatılan birçok efsanede Ģehitler, rüya aracılığıyla 

insanlarla iletiĢime geçerler.   

 

 i) Rüya Öncesi 

 Diyarbakır‘da anlatılan ―Maaz nin Cebel‖ adlı efsanede, Hz. Muhammet 

Ģehidin annesinin rüyasına girer ve ondan haber verir.  Maaz yiğit bir delikanlıdır. 

NiĢanlı olduğundan annesi Ġslam ordularına katılmasını istemez. Komutanın, 

―Oğluna bir Ģey olmayacak, savaĢtan sonra, oğlunu sağ-salim teslim edeceğim‖ sözü 

üzerine Maaz‘ı yollar. Maaz, 17 Mart‘ta Ģehit olur. Oğlunu yitiren kadın çok üzülür. 

Bu üzüntüsü göreceği rüyanın hazırlık aĢamasıdır. Bu yaĢlı kadının rüyasına Hz. 

Muhammet girer.  

 

 ii) Rüya 

 

 ―Ey Maaz‘ın annesi, oğlum nişanlıyken şehit oldu, muradına eremeden öldü diye hiç 

üzülme. Sen ona düğün yapamadın ama şehit düştüğü yerde her yıl yüzlerce Müslüman, 

Maaz için düğün yapacak, eğlenecek, murat alacak böylece, Maaz da ahirette murat 

almış olacak demiş.‖ (Yavuz 1993: 45). 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Bu rüyadan sonra bu yörede her yıl 17 Mart‘ta dört gün süren Ģenlikler 

yapılır. Bu Ģenliklere de ―Murat ġenlikleri‖ denilir. Annenin gördüğü rüyada Hz. 

Muhammet‘in oğlundan haber vermesi, Ģehitlerin mertebe olarak ne kadar önemli 

olduklarını, veli sayılabileceklerini gösterir. Rüyadan sonra Ģehit etrafında bir kült 

oluĢur. Bu kült çerçevesinde her yıl Ģenlikler düzenlenir. 
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  Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen 

Rüyadaki 

Ulvilik 

Rüyanın Amacı Sonuç 

ġehidin 

Annesi 

Oğlunun 

ölümüne çok 

üzülmesi 

Hz. 

Muhammet 

Hz. 

Muhammet‘in 

Ģehitten haber 

vermesi 

Maaz‘ın cennette 

rahat olduğunu 

annesine 

müjdelemek 

Rüyadan sonra Ģehidin 

etrafında bir kült oluĢur. 

  

 Velilerin ulviliğini gösteren rüyaların yer aldığı menkıbeler kesitleri aĢağıdaki 

tabloda bir arada verilmiĢtir. 

  Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen 

Rüyadaki 

Ulvilik 

Rüyanın Amacı Sonuç 

Üç yüz müftü ____ Hz. 

Muhammet, 

Baha Veled 

 

Peygamberin 

âlimlerin sultanı 

olarak ataması 

Veled‘i Sultanü‘l-

Ulemâ mertebesine 

atamak, ulviliğini 

artırmak 

Üç yüz müftü, Hz. 

Muhammet‘in 

rüyada iĢaret 

etmesiyle Baha 

Veled‘i Sultanü‘l-

Ulemâ olarak kabul 

ederler. 

Ġnsanlar Baha Veled‘in 

yolculuğa 

çıkması 

Hz. 

Muhammet 

 

Peygamberin, 

karĢılama emri 

vermesi 

Baha Veled‘e 

yolculuklarında 

yardım etmek, 

ulviliğini artırmak 

Yol üzerindeki 

herkes Baha Veled 

için hazırlıklar 

yapar. 

ġeyh 

Sadreddin 

Mevlânâ‘yı 

inkâr etmesi 

Mevlânâ Mevlânâ‘nın 

ayaklarını 

ovması 

Mevlânâ‘nın 

ulviliğini 

göstermek 

ġeyh Sadreddin, 

rüyadan sonra 

Mevlânâ kendisini 

ziyaret edince 

Mevlânâ‘nın 

ulviliğini anlar 

ġeyh 

Sadreddin 

Sadreddin‘in 

Mevlânâ 

hakkındaki 

Ģüpheleri 

olması 

Hz. 

Muhammet, 

Hz. 

Ebubekir, 

Mevlânâ 

Hz. 

Nuhammet‘in 

Mevlânâ‘yı 

överek sağına 

oturtması 

Mevlânâ‘nın 

ulviliğini artırmak 

Mevlânâ, rüyadan 

sonra Sadreddin‘i 

ziyaret ederek Hz. 

Muhammet‘in 

rüyada iĢaret ettiği 

yere oturur. Rüya 

Mevlânâ‘nın 

ulviliğini artırır. 

ġemseddin 

Mardinî 

Mevlânâ‘yı 

inkâr etmesi 

Hz. 

Muhammet 

____ Hz. Muhammet ile 

Mardinî arasındaki 

sıradan bir 

konuĢmadan 

haberdar olan 

Mevlânâ‘nın 

ulviliğini artırmak. 

Mardinî, rüyadan 

sonra Mevlânâ‘nın 

değerini anlar.   

AkĢemseddin Hacı Bayram-ı 

Veli‘yi 

beğenmemesi 

Hacı 

Bayram-ı 

Veli 

Boynundaki 

zincirin ucunun 

Hacı Bayram‘ın 

elinde olması 

AkĢemseddin‘i 

uyarmak, Hacı 

Bayram-ı Veli‘nin 

ulviliğini artırmak 

AkĢemseddin 

hatasını anlar, Hacı 

Bayram‘a 

bağlanmak için 

Ankara‘ya geri 

döner. 

ġehidin 

Annesi 

Oğlunun 

ölümüne çok 

üzülmesi 

Hz. 

Muhammet 

Hz. 

Muhammet‘in 

Ģehitten haber 

vermesi 

Maaz‘ın cennette 

rahat olduğunu 

annesine 

müjdelemek 

Rüyadan sonra 

Ģehidin etrafında 

bir kült oluĢur. 
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  Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen 

Rüyadaki 

Ulvilik 

Rüyanın Amacı Sonuç 

Ġbrahim Hakkı Eğitimi için 

medrese 

aranması 

Hocası 

Ġsmail 

Fakirullah 

Gece rüyada 

görülen 

kiĢinin sabah 

görülmesi 

Ġsmail 

Fakirullah‘ın 

ulviliğini 

artırmak 

Ġbrahim Hakkı, rüyada 

gördüğü kiĢilerin Ġsmail 

Fakirullahın yanında 

olduklarını görür. 

Emir Ahmet Mevlânâ‘yı 

görme arzusu 

ve dua etmesi 

Mevlânâ Mevlânâ‘nın 

Ahmet‘in 

saçlarını 

rüyada 

kesmesi 

Mevlânâ‘nın 

ulviliğini 

artırmak, Emir 

Ahmet‘i tarikata 

kabul etmek 

Rüyada gördüğü gibi 

uyandığında da 

saçlarının kesilmiĢ 

olması Emir Ahmet‘i 

Mevlevi Ģeyhi yapar ve 

Mevlânâ‘nın ulviliğini 

artırır 

Tablo 37: Türk Efsanelerinde Velilerin Ulviliğini Gösteren Rüyaların Kesitleri 

 

 Velilerin ulviliğinin iĢareti olan rüyaları görenler, uyandıklarında velinin 

rüyadan haberdar olduğunu velilerin onları ziyaretleriyle anlarlar. Rüyalarda, Hz. 

Muhammet tarafından övülmeleri ve çeĢitli kerametler göstererek kendileri hakkında 

yanlıĢ düĢüncelere sahip olanları uyarmaları velilerin ulviliğini artırır. Rüyalarda 

velilere Hz. Muhammet‘in verdiği mertebe gerçek hayatta verilmiĢ kadar kabul 

görür. Baha Veled‘in insanlar tarafından âlimlerin sultanı olarak kabul edilmesi 

görülen rüyaya dayandırılır. Tarikata kabul merasimi veliler tarafından rüyaya 

girilerek yapılabilir. Emir Ahmet‘in Mevlevi Ģeyhi olarak kabulü Mevlânâ‘nın, 

rüyada saçlarını kesmesiyle gerçekleĢir. AkĢemseddin, Hacı Bayram hakkındaki 

yanılgısından dolayı rüyada uyarılır. 

 AĢağıdaki grafikte, din ulularının mertebelerini gösteren rüyayı görenler, 

oranlarıyla verilmiĢtir. 
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                             Grafik 98: Türk Efsanelerinde Velilerin Ulviliğini Gösteren Rüyayı Görenler 

 

 Dokuz menkıbenin üçünde (%34) rüyayı, veliyi inkâr eden devrin diğer 

âlimleri görür. Bu rüyalardan hemen sonra veli, rüyadan haberdar olduğunu 

göstermek için âlimleri ziyaret eder. Üç menkıbede ise rüyayı veliye bağlanacak olan 

müritler görür. Bu rüyaların amacı, müritlerine, mürĢitlerinin mertebesini 

göstermektir. Ġki menkıbede (%22) rüyayı insanlar görür. Rüyaların amacı velinin 

ulviliğini artırmaktır. Bir (%11) menkıbede rüyayı Ģehidin annesi görür. 

 AĢağıdaki grafikte velilerin ulviliğini göstermek için rüyaya girenler 

oranlarıyla verilmiĢtir.  

 

 

                             Grafik 99: Efsanelerde Velilerin Ulviliğini Göstermek Ġçin Rüyaya Girenler 

3; 34% 

3; 33% 

2; 22% 
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Hacı BektaĢ-ı Veli

Ġsmail Fakirullah
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  Dokuz menkıbenin beĢinde (%46) Hz. Muhammet, rüyaya girerek velileri 

veya Ģehidi över. Rüyalarda Hz. Muhammet‘in yanında Hz. Ebubekir vardır. Hz. 

Muhammet, velilerden memnun olduğunu onları sağ yanına oturtarak gösterir. Üç 

(%27) menkıbede rüyada Mevlânâ kendi ulviliğini göstermek için rüyaya girer. Hacı 

BektaĢ ve Ġsmail Fakirullah kendi müritlerinin rüyalarına girerek ulviliklerini 

gösterirler.  

  

 1.2.3. Din Ulularının Ġkazlarını Ġçeren Rüyalar 

 Veliler, etraflarında oluĢan kült çerçevesinde, keramet göstererek insanları 

tehlikelere karĢı uyarabilir veya kültlerine yapılan saygısızlıktan dolayı insanları 

cezalandırabilirler. Bunun en etkili yolu, insanların rüyalarına girip onları ikaz 

etmektir. Rüyayı görenler genelde uyarıları dikkate alırlar. Uyarıları dikkate 

almayanlar, uyarısı yapılan tehlikeden veya velinin vereceği cezadan zarar 

görebilirler. Bu ikazların rüya yoluyla bildirilmesi veli kültünün kutsiyetini artırır. 

Rüyadaki ikazı dikkate almayanlar rüyadan sonra tehlikelerle karĢılaĢırlar.  

 Veliler, insanların rüyalarına girerek birçok konuda onları uyarırlar. Bu 

uyarılar, rüyaların iĢlevlerini ve aynı zamanda temalarını oluĢturur. Efsanelerdeki 

rüyalar ve bu rüyaların temaları anlatıldıkları Ģehriler esas alınarak alfabetik olarak 

verilmiĢtir. 

 

 1.2.3.1. Denizli Efsanesi  

 Efsane, Mustafa Osan tarafından derlenmiĢ ve Kuzeydoğu Denizli Yöresinde 

Anlatılan Efsaneler adlı yüksek lisans tezinde yer almıĢtır. Efsanede, bir erenin 

insanları tehlikeden koruması anlatılmaktadır. 

 

 i) Rüya Öncesi 

  Denizli‘de anlatıldığına göre, kendini Allah‘a adamıĢ, namazında niyazında 

topal bir adam varmıĢ. Bu adam köye gelecek zararları önceden görüp haber 

verirmiĢ. Herkes baĢta dalga geçse de öngördükleri teker teker gerçekleĢince durum 

değiĢmiĢ.  
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 ii) Rüya 

 

―İnsanların rüyalarına girerek onlara gelecek zararları haber verirmiş.‖ (Osan 2006: 

98) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Namaz kıldığı yerde vefat edince, oraya bir türbe yaptırılır. Efsanede insanları 

zarardan korumak için onları ikaz eden bir veliden bahsedilir. Velinin uyarılarını 

dikkate almayınca zarar gören köylüler, öldükten sonra kendisine bir türbe yaparak 

veli kültünü oluĢtururlar. Efsanenin teması zarardan korumaktır. 

 

Efsanenin 

Teması 

Rüya Öncesi Rüya Rüya 

Sonrası 

Rüyayı 

Görenler 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada Görülen 

/ Kültü 

Rüyadaki 

Uyarı 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

 

Kötülükten, 

zarardan 

korumak 

Denizli 

Halkı 

Tehlikeyi 

haber 

vermesi 

Kendini Allah‘a 

adamıĢ topal bir 

adam, veli 

Köye 

gelecek 

zararları 

önceden 

haber 

vermesi 

Ġnsanları 

Uyarmak 

Bildirilen 

tehlikeler 

gerçekleĢince 

değeri 

anlaĢılır. 

Kendisine bir 

türbe 

yaptırılır. 

 

 1.2.3.2. Diyarbakır Efsanesi 

 Efsane, Muhsine Helimoğlu Yavuz, tarafından derlenerek Diyarbakır 

Efsaneleri adlı eserde yer alır. Efsanede, eĢi tarafından ticaretine hile karıĢtırıldığı 

için uyarılan bir adamın baĢından geçenler anlatılır. YaĢlı bir sütçü ibadetinin kabul 

edilmediği konusunda ikaz edilir. Rüyada ikaz eden bir veli yoktur. Ġkazı bir Arap 

yapar. Dürüst olmak efsanenin temasıdır. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 YaĢlı sütçü biriktirdiği parayla hacca gitmiĢ. Efsanenin sonunda ortaya 

çıkacak bilgiye göre karısı süte su katarak hile yapmıĢtır. Paranın hacca uygun 

olmaması göreceği rüyanın hazırlığıdır. Hac dönüĢü bir rüya görür.  
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 ii) Rüya 

 

 ―Elinde uzun sopasıyla kara bir Arap gelerek; Bu hacı, bu hacı, bu değil, diye 

belirlemeye başlar. Sıra sütçüye geldiğinde,  Hacı değil, der.‖ (Yavuz 1993: 235) 

 

 iii) Rüya Sonrası  

 Buna üzülen sütçü karısıyla konuĢtuktan sonra, karısının süte su kattığını 

öğrenir. Tekrar para biriktirip hacca gider. Yine aynı Ģeyler olur. Karısının yine hile 

yaptığını öğrenir. Üçüncü gidiĢinden sonra gördüğü rüyada haccının kabul olduğunu 

öğrenir (Yavuz 1993: 235). Efsanede adam ikaz edilerek karısının dürüst olmadığı 

bildirilir.  

  

Efsanenin 

Teması 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen / 

Kültü 

Rüyadaki 

Uyarı 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

 

 

Dürüst 

olmak 

YaĢlı 

sütçü 

Karısının 

süte su 

katması 

Bir Arap Haccının 

kabul 

olmadığı 

Karısının 

hile 

yaptığını 

yaĢlı 

sütçüye 

bildirmek 

Ġki kez aynı rüyayı 

gören adam, 

karısının hile 

yapmasını 

engelleyerek para 

biriktirir. Bu sefer 

rüyasında haccının 

kabul olduğu 

söylenir. 

 

 1.2.3.3. Elâzığ Efsanesi 

 Efsane, Ġsmail Görkem tarafından Elâzığ‘dan derlenmiĢtir. Efsane, Ġ. 

Görkem‘e ait Elâzığ Efsaneleri Üzerine Araştırmalar adlı yüksek lisans tezinde yer 

alır. Efsanede emri altındaki askere izin vermeyen bir subayın rüyasında ikaz 

edilmesi anlatılır. Askerler hakkında anlatılan efsanelerde zor durumda olan 

askerlere genellikle veliler, erenler yardım etmektedir. Bu efsanenin bir örneği 

Elâzığ‘da anlatılmaktadır. Efsanenin temi askere yardımdır. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Asker Ahmet Baba efsanesinde, Ahmet Baba, bir imam efendinin mürididir. 

Bir gün subaydan izin ister. Subay izin vermez. Hem asker hem de imam efendinin 
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müridi olan Ahmet Baba‘ya subayın izin vermemesi göreceği rüyanın hazırlığıdır. 

 

 ii) Rüya 

  

 ―Ahmet‘e izin vermeyen subay gece korkulu rüyalar görür.‖ (Görkem 1987: 80) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Sabah olunca hemen izin verir. Asker, silahını ağaca asarak oradan ayrılır. 

Fakat onun silahını kimse oradan alamaz. Ahmet Baba, keramet göstererek silahını 

ağaca asar. Silahı ağaçtan kimse alamaz. Askere izin vermeyerek onu zor durumda 

bırakan komutan böylelikle rüyada ikaz edilir. 

 

Efsanenin 

Teması 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Görenler 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen / Kültü 

Rüyadaki 

Uyarı 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

 

Askere 

yardım 

Bir 

Subay 

Asker 

Ahmet 

Baba‘ya izin 

vermemesi 

____ Ġzin 

vermesi  

Subayı 

ikaz 

etmek 

Subay, 

ikazdan sonra 

izin verir. 

 

 1.2.3.4. Elâzığ Efsanesi 

 Efsane, Ġsmail Görkem tarafından Elâzığ‘dan derlenerek Elâzığ Efsaneleri 

Üzerine Araştırmalar adlı yüksek lisans tezinde verilmiĢtir. Efsanede Deli 

Mustafa‘yı döven imamın baĢına gelenler anlatılır. Anadolu‘da, kimin veli olup 

olmadığı belli olmadığından bazı berduĢ ve deliler hakkında efsaneler anlatılır. Bu 

Ģahısların veli olduklarına inanılır. Bunlara iliĢenler türlü Ģekillerde ikaz edilir. 

Elâzığ‘da anlatılan efsanenin temi, deliyi korumadır. 

  

 i) Rüya Öncesi 

 Deli Mustafa efsanesinde, Deli Mustafa çıplak vaziyette gezdiği için imam 

efendiden dayak yer. Ġmam, Deli Mustafa‘ya kötülük ettiği için rüyada uyarılacaktır. 
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 ii) Rüya 

 

 ―Hz. Muhammet, geceleyin imam efendinin rüyasına girer ve onu ikaz eder.‖(Görkem 

1987: 91) 

  

 iii) Rüya Sonrası 

 Ġmam, rüyadaki uyarıdan sonra bir daha Deli Mustafa‘ya kötülük etmez. 

 

Efsanenin 

Teması 

Rüya Öncesi Rüya Rüya 

Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada Görülen 

/ Kültü 

Rüyadaki 

Uyarı 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

 

Deliyi 

koruma 

Ġmam Deli 

Mustafa‘yı 

dövmesi 

Hz. Muhammet Deliye 

kötülük 

etmemesi 

Ġmamı 

ikaz 

ederek 

deliyi 

korumak 

Ġmam, 

rüyadan sonra 

kötülük 

etmez. 

 

 1.2.3.5. Elâzığ Efsanesi 

 Efsane Saim Sakaoğlu‘nun 101 Anadolu Efsanesi adlı eserinde yer alır. 

Efsanede yattığı yerde rahatsız edilen velinin, onu rahatsız eden kadının rüyasına 

girerek uyarması anlatılır. Elâzığ‘ın Harput ilçesinde cesedi yedi yüz yıldır 

çürümeyen Arap Baba adında bir veli vardır. Arap Baba‘nın, Türkiye‘nin çeĢitli 

yerlerinden birçok insanın ziyaret ettiği bir türbesi vardır. Arap Baba kültü etrafında 

birçok efsane anlatılır.  

  

 i) Rüya Öncesi 

 Harput‘ta bir dönem kuraklık olur. Kadının biri rüyasında Arap Baba‘yı 

görür. Kadın rüyasında, Arap Baba‘nın kafasının kesilip bir kuru çaya atılmasıyla 

kuraklığın biteceğini görür. Kadın uyandığında rüyanın etkisinde kalır ve rüyasını 

gerçekleĢtirir.  

 

 ii) Rüya 

  ―Kuraklık biter ama bu sefer Arap Baba onu rüyalarında tehdit etmeye başlar.‖ 

(Sakaoğlu 2003b: 208) 
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 iii) Rüya Sonrası 

 Kadın, Arap Baba‘nın baĢını attığı yerden alır ve yerine koyar. Böylelikle 

yeni felaketlerin önüne geçer. Efsanede kutsalı rahatsız eden kadın rüyasında 

uyarılır.  

 

Efsanenin 

Temi 

Rüya Öncesi Rüya Rüya 

Sonrası 

Rüyayı 

Görenler 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada Görülen / 

Kültü 

Rüyadaki 

Uyarı 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

 

Kutsala 

dokunma, 

kutsalı 

rahatsız 

etme 

Kadın Arap 

Baba‘nın 

kafasını 

kesip kuru 

çaya atması 

Arap Baba / Veli Arap 

Baba‘nın 

kafasını 

geri 

getirmesi 

Kutsalı 

rahatsız 

eden 

kadını 

uyarmak 

Kadın, 

Arap 

Baba‘nın 

kafasını 

yerine geri 

koyar. 

 

 1.2.3.6. Erzurum Efsanesi 

 Efsane Bilge Seyidoğlu‘nun Erzurum Efsaneleri(Erzurum‘da Belli Yerlere 

Bağlı Olarak Derlenmiş Efsaneler Üzerinde Bir İnceleme) adlı eserinde yer alır. 

Efsanede bir velinin insanları bir afetten nasıl kurtardığı anlatılır. Erzurum‘da ġeyh 

Osman Efendi hakkında anlatılan efsanede, bir afet sırasında oluĢabilecek can 

kayıplarını rüyada ikaz ederek engellediği anlatılır. Efsanenin teması afetten 

korumadır. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 ġeyhin Zabit isminde bir müridi varmıĢ. Zabit‘i bir baĢka yere tayin ederler. 

Gittikleri yerde bir otele yerleĢirler. Zabit‘in karısı rüyasında Ģeyhi görür.  

 

 ii) Rüya 

 

 ―Kalk, çocuklarınla bu otelden çık git.‖der. 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Aynı rüyayı üç kere görür. Onlar çıktıktan sonra otel yıkılır (Seyidoğlu 1985: 

37). ġeyh, keramet göstererek sevdiği kiĢilerin bu afetten zarar görmelerini 
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engellemek amacıyla rüyada onları ikaz etmiĢtir. 

 

Efsanenin 

Temi 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen / 

Kültü 

Rüyadaki 

Uyarı 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

 

 

Zarardan 

koruma 

Müridin 

karısı 

Tayinlerinin 

çıktığı yere 

giderken 

otelde 

konaklaması 

ġeyh Osman 

Efendi / Veli 

Çocuklarını 

alıp otelden 

çıkması  

Aileyi 

afetten 

korumak 

Aile rüyadan 

sonra otelden 

çıkar çıkmaz 

otel yıkılır. 

 

 1.2.3.7. Muğla Efsanesi 

 Efsane M. Naci Önal tarafından Muğla‘da derlenmiĢtir. Efsane, M.N. Önal‘ın 

Muğla Efsaneleri adlı eserinde yer alır. Efsanede, bir erenin, türbedarını tehlikeye 

karĢı uyarması anlatılır. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Muğla‘nın Fethiye ilçesinde anlatılan efsaneye göre, Ahmet Gazi türbesinin 

türbedarı Hayriye Gündüz, Ġzmir‘e kızının yanına gitmiĢ. O gece evi soyulur. 

 

 ii) Rüya 

  

 Ahmet Gazi, kadının rüyasına girer ve evinin soyulduğunu haber verir.‖ (Önal 2005: 

349) 

 iii) Rüya Sonrası 

 Kadın evine döndüğünde, evinin soyulmuĢ olduğunu görür. Efsanenin teması 

zararı haber vermektir. Rüyada bu amaca hizmet edilerek kadına evinin soyulduğu 

haberi verilir. Ahmet Gazi, kendi türbesini temizleyen kadını korumaktadır. 

 

Efsanenin 

Teması 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Görenler 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen / 

Kültü 

Rüyadaki 

Uyarı 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

 

 

Zararı 

haber 

verme 

Türbe bakıcısı 

Hayriye 

Gündüz 

Ġzmir‘deyk

en evinin 

soyulması 

Ahmet Gazi 

/ Eren 

Evin 

soyulması 

Kadını 

uyarmak 

Kadın rüyadan 

uyanıp evine 

gider. 
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 1.2.3.8. Muğla Efsanesi 

 Efsane, M. Naci Önal tarafından Muğla‘da derlenerek, Önal‘ın Muğla 

Efsaneleri adlı eserinde yer almıĢtır. Efsanede, yattığı yerde askerlerden tarafından 

rahatsız edilen bir erenin, rüyaya girerek askerleri uyarması anlatılır. Efsanenin 

teması kutsala dokunma, kutsalı rahatsız etmedir. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Anlatılan efsanede mezarın baĢındaki gürültüyü duyan askerler Ahmet 

Gazi‘nin mezarını açarlar. Ahmet Gazi‘nin vücudu çürümemiĢtir. Bir subay, Ahmet 

Gazi‘nin çürümeyen bedenine bir toplu iğne batırır. Kan çıkmayınca tekrar gömerler. 

Bu olaydan sonra gece askerler arasında düzen tutturulamamıĢ. Ahmet Gazi, 

komutanın rüyasına girmiĢ. Ahmet Gazi‘yi rahatsız etmeleri görecekleri rüyanın 

hazırlığıdır. 

 

 ii) Rüya 

 

 ―Benim abdestimi bozdunuz der.‖ 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Komutan yaĢlılara danıĢmıĢ. Onlar da çıkarıp yıkanmasını, abdest 

aldırılmasını ve kırk fakiri doyurmasını söylemiĢler. Subay denilenleri yapınca 

askerler düzen tutturmuĢ (Önal 2005: 328). Velinin rüyada ikaz etmesi sonucu bir 

yanlıĢtan dönülür. Askerlerin rahatsız etmesiyle abdesti bozulan Ahmet Gazi‘ye 

tekrar abdest aldırılır.  

Efsanenin 

Teması 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen / 

Kültü 

Rüyadaki 

Uyarı 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

 

 

Kutsala 

dokunma, 

kutsalı 

rahatsız 

etme 

Bir 

Subay 

Ahmet 

Gazi‘yi 

mezarından 

çıkararak 

rahatsız 

etmesi 

Ahmet 

Gazi / Eren 

Ahmet 

Gazi‘nin 

abdestini 

bozduklarının 

bildirilmesi  

Askerleri 

Uyarmak 

Askerler Ahmet 

Gazi‘yi çıkarıp 

yıkarlar ve kırk 

fakiri 

doyururlar. 
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 1.2.3.9. MuĢ Efsanesi 

 Efsane, FatoĢ Yalçınkaya tarafından MuĢ‘ta derlenmiĢtir. Efsane F. 

Yalçınkaya‘nın Muş‘ta Yatırlar ve Yatırlarla ilgili Anlatılan Menkıbeler adlı yüksek 

lisans tezinde yer alır. Efsanede, bir Ģeyhin vasiyetine uygun hareket etmeyen 

insanların ikaz edilmesi anlatılır.  

 Din uluları mezarlarının ve türbelerinin nerede olması gerektiğini rüyada 

bildirebilirler. Bu isteği yerine getirmeyen insanlar rüyalarında uyarılırlar. MuĢ‘ta 

anlatılan efsanenin temi din ulusunun vasiyetini yerine getirmedir. 

 

 i) Rüya Öncesi 

  MuĢ‘ta ġeyh Yunus hakkındaki menkıbede, Torunları ġeyh Yunus‘u 

Erzurum‘a götürürlerken, ġeyhin yolda vefat ettiği anlatılır. ġeyh Yunus, ölmeden 

önce torunlarına ġeyh Abdurrahman Gazi‘nin yanına gömülmek istediğini vasiyet 

etmiĢtir. Dönemin valisi, ġeyh Abdurrahman Gazi‘nin yanına kimsenin gömülmesine 

izin vermez. Vali, Ģeyhin vasiyetini dikkate almadığı için rüyada uyarılır 

 

 ii) Rüya  

  

 ―Şeyh Yunus, o gece valinin rüyasına girer.‖ (Yalçınkaya 2008: 89) 

 

 iii) Rüya Sonrası  

 Ertesi gün vali, ġeyh Abdurrahman Gazi‘nin yanına gömülmesine izin verir 

Rüyada ġeyh Yunus, vasiyetine uygun hareket edilmediği için insanların rüyasına 

girerek ikaz eder. 

 

Efsanenin 

Teması 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen 

/ Kültü 

Rüyadaki 

Uyarı 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

 

 

Din 

ulusunun 

vasiyetini 

yerine 

getirme 

Vali ġeyh 

Yunus‘un 

vasiyetine 

uyulmama

sı 

ġeyh 

Yunus 

Vasiyetin 

yerine 

getirilmesi 

Valiyi 

Uyarmak 

ġeyh Yunus 

vasiyetinde bildirdiği 

gibi ġeyh 

Abdurrahman Gazi‘nin 

yanına gömülür. 
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  Din ulularının ikazlarıyla ilgili rüyaların olduğu efsanelerin kesitleri 

aĢağıdaki tabloda bir arada verilmiĢtir. 

 

Efsanenin 

Teması 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Görenler 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada Görülen 

/ Kültü 

Rüyadaki 

Uyarı 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

 

Kötülükten, 

zarardan 

korumak 

Denizli 

Ġnsanı 

Tehlikeyi 

haber vermesi 

Kendini Allah‘a 

adamıĢ topal bir 

adam, veli 

Köye 

gelecek 

zararları 

önceden 

haber 

vermesi 

Ġnsanları 

Uyarmak 

Bildirilen 

tehlikeler 

gerçekleĢince 

değeri 

anlaĢılır. 

Kendisine bir 

türbe yaptırılır. 

Dürüst 

olmak 

YaĢlı sütçü Karısının süte 

su katması 

Bir Arap Haccının 

kabul 

olmadığının 

bildirilmesi 

Karısının 

hile 

yaptığını 

yaĢlı 

sütçüye 

bildirmek 

Karısının hile 

yapmasını 

engelleyerek 

para biriktirir. 

Bu sefer 

rüyasında 

haccının kabul 

olduğu 

söylenir. 

Askere 

yardım 

Bir Subay Asker Ahmet 

Baba‘ya izin 

vermemesi 

____ Ġzin vermesi  Subayı 

ikaz etmek 

Subay, ikazdan 

sonra izin 

verir. 

Deliyi 

koruma 

Ġmam Deli 

Mustafa‘yı 

dövmesi 

Hz. Muhammet Deliye 

kötülük 

etmemesi 

Ġmamı 

ikaz 

ederek 

deliyi 

korumak 

Ġmam, rüyadan 

sonra kötülük 

etmez. 

Kutsala 

dokunma, 

kutsalı 

rahatsız 

etme 

Kadın Arap 

Baba‘nın 

kafasını kesip 

kuru çaya 

atması 

Arap Baba / Veli Arap 

Baba‘nın 

kafasını geri 

getirmesi 

Kutsalı 

rahatsız 

eden 

kadını 

uyarmak 

Kadın, Arap 

Baba‘nın 

kafasını yerine 

geri koyar. 

Zarardan 

koruma 

Müridin 

karısı 

Tayinlerinin 

çıktığı yere 

giderken 

otelde 

konaklaması 

ġeyh Osman 

Efendi / Veli 

Çocuklarını 

alıp otelden 

çıkması  

Aileyi 

afetten 

korumak 

Aile rüyadan 

sonra otelden 

çıkar çıkmaz 

otel yıkılır. 

Zararı 

haber 

verme  

Türbe 

bakıcısı 

Hayriye 

Gündüz 

Ġzmir‘deyken 

evinin 

soyulması 

Ahmet Gazi / 

Eren 

Evin 

soyulması 

Kadını 

uyarmak 

Kadın rüyadan 

uyanıp evine 

gider. 

Din 

ulusunun 

vasiyetini 

yerine 

getirme 

Vali ġeyh 

Yunus‘un 

vasiyetine 

uymaması 

ġeyh Yunus Vasiyeti 

yerine 

getirmesi 

Valiyi 

Uyarmak 

ġeyh Yunus 

vasiyetinde 

bildirdiği gibi 

ġeyh 

Abdurrahman 

Gazi‘nin 

yanına 

gömülür. 

Tablo 38: Türk Efsanelerinde Din Ulularının Ġkazlarını Ġçeren Rüyaların Kesitleri 

 

 Rüya yoluyla ikazların bildirildiği efsanelerin birbirinden farklı temaları 
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vardır. Rüyalar, efsanelerin yapısını oluĢturan bu temaların gerçekleĢmesi için bir 

araçtır. Rüyadaki ikazlar, bu temlerin gerçekleĢtirilmesi yönündedir.  AĢağıdaki 

grafikte efsanelerin temaları oranlarıyla bir arada verilmiĢtir.  

 

 

                         Grafik 100: Efsanelerde Din Ulularının Ġkazlarını Ġçeren Rüyaların Temaları 

 

 Bir uyarı içeren rüyanın olduğu dokuz efsanede de amaç insanları uyarmaktır. 

Bu uyarıların nedenleri aynı zamanda efsanelerin temidir. Efsanelerde en çok 

insanları zararlardan korumak veya karĢılaĢacakları zararları haber vermek için 

uyarılar yapılır. Dokuz efsanenin üçünde (%34) rüyanın bu iĢlevi vardır. Ġki (%22) 

efsanede veli rahatsız edildiği için insanların rüyalarına girerek onları ikaz eder. 

Askere yardım emri, vasiyeti yerine getirme, dürüst olma ve deliyi koruma 

yönündeki uyarılar birer efsanede rüyaların iĢlevlerini oluĢturur. Halk, erenlerden 

zarar görmemek için uyarıları dikkate alır. Bu rüyalar çerçevesinde, veli kültü 

etrafındaki inançlar ve günlük yaĢam biçimlendirilir. 

 Efsanelerin temleri ve rüyaların amaçları aynı zamanda rüyaların hazırlık 

aĢamalarıdır. Rüyada insanları uyaran din uluları aĢağıdaki grafikte oranlarıyla bir 

arada verilmiĢtir. 

 

3; 34% 

2; 22% 
1; 11% 

1; 11% 

1; 11% 

1; 11% 

Zarardan Korumak /

Zararı Haber Vermek

Kutsala Dokunma /

Rahatsız Etme

Askere Yardım

Vasiyeti Yerine

Getirme

Dürüst Olma

Deliyi Koruma
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                             Grafik 101: Türk Efsanelerinde Rüyada Ġkaz Eden Din Uluları 

 

 Dokuz efsanenin beĢinde (%56) rüyaya girip insanları ikaz edeler velilerdir. 

Hz. Muhammet, Ģeyh ve Arap birer efsanede rüyada ikaz eden kiĢilerdir. Bir 

efsanede ikaz eden belirsizdir. 

  

 1.2.4. Din Ulularının Rehberlikleriyle Ġlgili Rüyalar 

 Veliler, insanların rüyalarında çeĢitli durumlar için keramet gösterip yol 

gösterirler. Rüyadan sonra insanlar rüyada bildirilenleri yerine getirmeye çalıĢırlar. 

Bir uyarı olarak da kabul edilebilecek bu rüyalarda, rehberlik edilerek, zorlukları 

aĢabilmek, yanlıĢları düzeltebilmek, hastalığı sağaltabilmek, geçimi sağlayabilmek 

gibi durumlar için insanlara yardım edilir. Rüyada rehberlik edenlerin din uluları 

olmaları ve aynı rüyayı bazen birden fazla kiĢinin görmesi rüyaların gerçekliğini 

artırır.  

 1.2.4.1. Adana Efsanesi 

 Refiye OkuĢluk tarafından derlenen efsane, Adana Halk Kültüründe Demirtaş 

Dede Kültü ve Etrafında Oluşan Efsaneler adlı bildiride yer alır. Efsanede bir 

dedenin bir yanlıĢlığı düzeltmek için kadınları rüyasına girerek rehberlik etmesi 

anlatılır. Ġnsanlar uyarıyı dikkate alarak yanlıĢlığı düzeltirler.  

 

 

5; 56% 

1; 11% 

1; 11% 

1; 11% 

1; 11% 

Rüyada Ġkaz Eden Din Uluları 

Veli=Eren

Hz. Muhammet

ġeyh

Arap

Belirsiz
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 i) Rüya Öncesi 

 Efsaneye göre, DemirtaĢ Dede ve bir ağa aynı türbeye gömülürler, ama halk 

yanlıĢlıkla ağanın mezarını ziyaret eder. Bunun üzerine DemirtaĢ Dede, köydeki bazı 

kadınların rüyalarına girer. YanlıĢ yeri ziyaret etmeleri kadınların göreceği rüyaların 

hazırlık aĢamalarıdır. 

 

 ii) Rüya 

 

 ―Bana diye geliyorsun başkasının mezarında dua ediyorsun. Benim mezarım bu, 

diyerek gerçek mezarı gösterir.‖ (OkuĢluk 1998: 365)  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 DemirtaĢ Dede‘nin rehberliğiyle bir yanlıĢlık düzeltilir. Rüyadan sonra 

DemirtaĢ Dede‘nin gerçek mezarının yeri belirlenir ve ziyaretler oraya yapılır. 

  

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada Görülen / 

Kültü 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

 

Adanalı 

Kadınlar 

YanlıĢ 

yeri 

ziyaret 

etmeleri 

DemirtaĢ Dede / 

Veli 

Gerçek 

mezarın 

nerede olduğu 

bildirilir 

YanlıĢlığın 

düzeltilmesi 

için rehberlik 

etmek 

Rüyadan sonra gerçek 

mezar ziyaret edilir. 

  

 1.2.4.2. Ağrı Efsanesi 

 Kırk Kınalı Kız efsanesi, Ġsmet Alpaslan tarafından derlenerek,  Kırk Kınalı 

Kız Efsanesi adlı makalede yayımlanmıĢtır. Efsanede hastalığına çare bulunamayan 

bir çocuğun, Hızır‘ın yardımıyla kurtulması anlatılmaktadır. Veliler, insanlara 

hastalıkları sağaltmanın yolunu rüyada öğretebilirler. Bu rüya motifi Ağrı‘nın 

Doğubeyazıt ilçesinden derlenen efsanede de yer alır. 

 

 i) Rüya Öncesi 

  Efsanede anlatıldığına göre yöre beyinin çok güzel bir oğlu varmıĢ. Bu 

oğlana Tanrı‘nın verdiği bir dert musallat olmuĢ. Çare bulunamamıĢ. Bu durum 

rüyanın hazırlığıdır.  
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 ii) Rüya 

 Dertli babası bir gece rüyasında: 

   

 ―Aksakallı, ak yüzlü, bir veli görmüş. Ona; Oğluna kırk tane genç kızın kırk çift 

elinden toplanan çiğdemi on iki saat içinde kaynat ve içir demiş.‖ (Alpaslan 1977: 

7969–7970) 

 

 iii) Rüya Sonrası  

 Etrafındakiler, rüyayı dinleyince o kiĢinin Hızır olduğunu söylerler. Efsanede 

sağaltma amacıyla söylenenler yapılmaya çalıĢılmıĢ, ama baĢarılı olunamamıĢ. 

Efsanede Hızır‘ın rehberliğinin sonuç vermemesi,  Hızır‘ın anlatılardaki kimliğiyle 

bağdaĢmayan bir durumdur. 

  

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada Görülen 

/ Kültü 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

 

Bir Bey Çocuğun 

hastalığına çare 

bulunamaması 

Hızır / Veli Hastalığın 

çaresi 

bildirilir 

Hastalığın 

sağaltılabilme

si için 

rehberlik 

etmek 

Rüyada öğretilen 

sağaltma bir iĢe 

yaramaz 

  

 1.2.4.3. Balıkesir Efsanesi 

 Garip Dede adlı efsane, Necmi Akyalçın tarafında Balıkesir‘de derlenip 

Balıkesir Yöresinde Yatır Efsaneleri Üzerine Bir Araştırma adlı eserde 

yayımlanmıĢtır. Efsanede, çeĢitli kerametler gösteren ve mezarı köyün dıĢında bir 

tepede olan Garip Dede‘nin yağmur için insanlara nasıl yardım ettiği anlatılır 

 

 i)Rüya Öncesi 

 Köylüler Garip Dede‘yi yağmurun yağmadığı günlerde ziyaret ederler. Bu 

ziyaret öncesinde de genellikle köyden aynı anda birkaç kiĢinin rüyasına girer.  
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 ii) Rüya 

 

 ―Bana şu gün yağmur duası için gelin. Yağmur duasından hemen sonra yağmur 

yağacak der.‖ (Akyalçın 1998: 51) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Burada edilen yağmur duasından sonra yağmur yağar. Rüyada bildirilen 

günde yağmur duasına çıkan köylüler yağmura kavuĢur. Velinin rüyada rehberlik 

etmesiyle köylüler yağmura kavuĢur. 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada Görülen / 

Kültü 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

 

Balıkesirli 

Köylüler 

Yağmur 

için 

ziyaret 

edilmesi 

Garip Dede / Veli Yağmur duası 

için hangi 

gün 

gelecekleri 

bildirilir 

Yağmurun 

yağması için 

rehberlik 

etmek 

Rüyada bildirilen 

günde edilen duadan 

sonra yağmur yağar 

  

 1.2.4.4. Bingöl Efsanesi 

 Efsane, Ali Duymaz tarafından Bingöl‘de derlenerek, Bingöl Efsaneleri adlı 

yüksek lisans tezinde yayımlanmıĢtır. Efsanede Hızır‘ın bir adamın evine misafir 

olması anlatılmaktadır. Efsanelerde rüya vasıtasıyla rehberlik edenlerin baĢında Hızır 

gelir. Ġnsanlar zor durumdayken, Hızır‘ın yardıma yetiĢtiğine inanılır. Bu yardımların 

bazıları rüyada yapılır. 

 Hızır, bazı rüyalarda da kiĢilerin eğitimleriyle ilgili bilgi vererek yol gösterir. 

Örneğin; Ġbrahim el-Mâristânî adında bir sûfî, rüyasında Hızır‘ı görmüĢ, ondan 

Allah‘a nasıl yöneleceğini, emirlerinin mahiyetine nasıl uyacağını ve en iyi Ģekilde 

nasıl ibadette bulunacağını öğrenmiĢtir (Ocak 1999: 77). 

 

 i) Rüya Öncesi 

  Bingöl‘de Hızır ile ilgili anlatılan bir efsanede, Hızır farklı bir Ģekilde 

anlatılır. Bu efsanede Hızır, uyarılarını dikkate almayanları cezalandırır. Adamın biri 

rüyasında Hızır‘ı görür. 
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 ii) Rüya 

   

 ―Hızır, yarın ona misafir olacağını, bu yüzden evden ayrılmamasını söyler.‖ (Duymaz 

1989: 325).   

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Adam rüyanın etkisiyle hazırlıklara baĢlasa da akĢam bir davete katılmak 

zorunda kalır. Hızır, geldiğinde evde kimseyi bulamayınca kızar ve atıyla evin içine 

girer. Hızır, rüyadaki uyarılarını dikkate almayan adamı cezalandırır. 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen / Kültü 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

 

Bir Adam ____ Hızır / Veli Hızır, ona 

misafir 

olacağını, 

evden 

ayrılmaması

nı bildirir 

Adamın 

hazır 

beklemesini 

sağlamak 

Rüyayı dikkate 

almayan adam 

Hızır‘ı hıĢmına 

uğrar 

 

 1.2.4.5. Bingöl Efsanesi 

 Bingöl‘de anlatılan ġeyh Ahmet ile Hatice efsanesini Ali Duymaz derleyerek 

Bingöl Efsaneleri adlı yüksek lisans tezinde yayımlamıĢtır. Efsanede, köylü 

tarafından cezalandırılan öksüz ve yetim ġeyh Ahmet‘in rüyada Hz. Ali‘yi görmesi, 

Hz. Ali‘den geleceği hakkında bilgi sahibi olması ve bir geyik tarafından öldürülmesi 

anlatılır. Efsanede Hz. Ali, rüya aracılığıyla zor durumdaki ġeyh Ahmet‘e rehberlik 

ederek geleceği hakkında bilgi verir. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Küçük yaĢta anne ve babasını kaybedip yetim kalan ġeyh Ahmet, amcasının 

yanına sığınır. Amcası onu köyün çobanı yapınca kızar ve sürüyü bataklığa sürerek 

telef eder. Buna kızan köylüler, ġeyh Ahmet‘i beline kadar bir çukura gömüp 

katıksız bırakırlar. ġeyh Ahmet‘in zor durumda olması göreceği rüyanın hazırlığıdır. 
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 ii) Rüya 

  ġeyh Ahmet, o gece rüyasında Hz. Ali‘yi görür. 

 

 ―Onun sırtını sıvazlayarak ―Senin ölümün kulların elinden değil, kendini 

hayvanlardan koru!‖ (Duymaz 1989: 383) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 ġeyh Ahmet uyandığında kendini çukurdan kurtulmuĢ halde bulur. Efsanenin 

sonunda Ahmet, bir geyiğin vurduğu tekmeyle uçurumdan aĢağı yuvarlanır Rüyada 

ġeyh Ahmet‘e çukurdan nasıl çıkacağı öğretilmemiĢtir. Ahmet‘e ölümünün bu 

çukurdan kaynaklanmayacağı ve kendisini hayvanlardan koruması gerektiği 

bildirilir. Bir uyarı olarak da kabul edilebilecek bu rüyadan sonra ġeyh Ahmet 

çukurdan kurtulur. ġeyh Ahmet rüyada bildirilen tehlikeye karĢı önlemlerini almaz. 

Efsanenin ilerleyen bölümlerinde rüyada bildirildiği gibi bir geyiğin saldırısıyla 

hayatını kaybeder.  

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada Görülen / 

Kültü 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın Amacı Sonuç 

 

ġeyh 

Ahmet 

Bir çukura 

gömülmesi 

Hz. Ali / Sahabe, 

Halife 

Ölümünün 

bir hayvan 

yüzünden 

olacağı 

bildirilir 

Rehberlik ederek 

kendini hayatını 

korumak 

 

Rüyada bildirildiği 

gibi geyiğin 

saldırısıyla ölür. 

  

 1.2.4.6. Mardin Efsanesi 

 Efsane, Nuriye Sancak tarafından derlenerek, Mardin Efsaneleri adlı yüksek 

lisans tezinde yayımlanmıĢtır. Efsanede, Hicaz‘a gitmek isteyen, fakat bir türlü 

gidemeyen bir adamın velilerin rehberlik etmesiyle bu arzusunu gerçekleĢtirmesi 

anlatılmaktadır.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 YaĢlı adam arkadaĢlarıyla beraber Hicaz‘a gitmek istemesine rağmen, hiç 

parası olmadığından bu arzusunu gerçekleĢtiremez. 
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 ii) Rüya 

 

  ―Yaşlı adam bir gün rüyasında Kasım Duman camisine gitmesi gerektiğini ve Cuma 

namazından son çıkan kişinin onu Hicaz‘a göndereceğini görür.‖ (Sancak 2008: 72). 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 YaĢlı adam denileni yapar, ama camiden son çıkan bir çocuktur. Çocuğun 

kendisini Hicaz‘a gönderemeyeceğine inanır. Bir hafta sonra aynı rüyayı görür. 

Tekrar Cuma namazının bitmesini bekler. Bu sefer camiden çıkan bir askerdir. 

Askere de güvenmez. Bir hafta sonra aynı rüyayı tekrar görür. Namazın bitiminde en 

son bir dilenci görür. Bu dilencinin yanına gidereki; ―Hicaz‘a gitmeyi çok istiyorum. 

ArkadaĢlarım gitti, ben gidemedim.‖diyerek derdini anlatmıĢ. Bu dilenci, adamın 

omzuna dokununca, adam kendini Hicaz‘da bulur. Rüyada yol gösterenin Kasım 

Duman olduğuna inanılır (Sancak 2008: 72). Rüyada Hicaz‘a gitmek isteyen adama, 

Kasım Duman adlı veli, rüyasında rehberlik ederek yardım eder. 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen / 

Kültü 

Rüyadaki Rehberlik Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

 

YaĢlı 

Adam 

Hicaz‘a 

gidememesi 

Kasım 

Duman / 

Veli 

Hicaz‘a gidebilmesi 

için camiden en son 

çıkandan yardım 

istemesi bildirilir 

YaĢlı adama 

rehberlik 

etmek 

Gördüğü üçüncü 

rüyadan sonra 

Hicaz‘a gider 

 

 1.2.4.7. Yozgat Efsanesi 

 Seyit Dede efsanesi, Zekeriya Karadavut tarafından derlenerek, Yozgat 

Efsaneleri adlı yüksek lisans tezinde yer verilmiĢtir. Efsanede Seyit Dede‘nin 

insanları iyileĢtirmek için sahip olduğu nesnelerden bahsedilir.  

 i) Rüya Öncesi 

 Efsanede hastaları iyileĢtirebilme özelliğini rüyada rehberlik edilerek 

kazandığı anlatılır. Seyit Dede, dağda namaz kılıp dua ettikten sonra uyur.  

  

 ii) Rüya 

―Rüyasında kendisine üç nesne verileceği, bunlarla hastaları tedavi etmesi söylenir.‖ 
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(Karadavut 1992: 261) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Seyit Dede uyandığında yanında bir çüvel, bir süzek ve bir de tas bulur. 

Çüvelin bir parçası kırılmıĢtır. Lehim yaptırmak için Ermeni ustaya götürür. Usta 

çüveli eline alır almaz gayrimüslim olduğu için çolak olur. Herkes korkar ve onu 

Ģikâyet eder. Yanındaki eĢyalar kendiliğinden köye dönmeye baĢlayınca korkuları da 

artarak onu rahat bırakırlar (Karadavut 1992: 261). Seyit Dede keramet göstererek 

insanların Ģikâyetinden kurtulur. Seyit Dede‘ye rüyasında rehberlik ve yardım 

edilerek hastalıkları sağaltma kabiliyeti verilir. 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen 

/ Kültü 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın Amacı Sonuç 

 

Seyit 

Dede 

____ ____ Hastalıkları 

sağaltabilmesi 

için üç nesne 

verilir 

Seyit Dede‘ye 

rehberlik ederek 

hastaları 

iyileĢtirebilmeyi 

öğretmek 

Üç nesne 

canlanarak köye 

dönmeye 

baĢlayınca 

insanlar Ģikâyeti 

geri alır. 

 

 1.2.4.8. Beyazid-i Bestami  

 Beyazid-i Bestami hakkında anlatılan menkıbe Nezihe Araz‘ın Anadolu 

Evliyaları adlı eserinde yer alır. Menkıbede, Bestami‘ye yol gösterenin Allah olduğu 

anlatılır. Allah ile doğrudan konuĢtuğu ve Allah‘ın onu bazı konularda eğittiği 

anlatılır. Bahsedilen rüyada Allah‘a; ―Ey âlemlerin Rabbi olan güzel Allah‘ım! Sana 

yol nice olur?‖ Ģeklinde sorduğu, Allahın da ―Vücudundan geç! Yolun budur.‖ 

ġeklinde cevap verdiği anlatılır (Araz 1984: 404). Bestamî rüyanın rehberlik 

etmesiyle ―Fenafillâh‖a nasıl ulaĢacağını öğrenir. Rüya aynı zamanda derviĢlik 

öğretisine nasıl sahip olunacağı hakkında bilgi verir. 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen 

(KonuĢulan) 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

 

Beyazid-

i Bestamî 

Allah‘a 

soru 

sorması 

Allah  Vücudunda

n geçmesi 

bildirilir. 

Fenafillâha nasıl 

ulaĢacağı 

öğretilir 

Üç nesne canlanarak köye 

dönmeye baĢlayınca 

insanlar Ģikâyeti geri alır. 
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 1.2.4.9. Celâleddin Hüseyin 

 Hz. Muhammet, rüyada rehberlik ederek, insanların evlenmelerine yardımcı 

olabilir. Baha Veled‘in babası Celâleddin Hüseyin de gördüğü bir rüyayla kiminle 

evlenmesi gerektiğini öğrenir. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Celâleddin Hüseyin, bekâr olduğu için çok üzülür. Ġnsanların en kötüsü 

bekârlardır sözünün anlamını düĢünerek, kendi kendine her dakika dinin bütün 

hükümlerini ve Peygamber‘in sünnetlerini yerine getirmeye çalıĢtım der. Bunun 

üzerine o gece Peygamber‘i rüyasında görür.  

 

 ii) Rüya 

 

 ―Peygamber ona, Horasan padişahının kızıyla evlen der. Bu rüyayı hem padişah hem 

vezir hem de evleneceği kadın aynı anda görür.‖ (Eflâkî 2006: 68)  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Rüyanın rehberlik etmesiyle evleneceği kiĢiyi öğrenir. Hz. Muhammet‘in bu 

evliliği istemesi ve aynı rüyayı birçok kiĢinin görmesi rüyanın kutsallığını artırır. 

PadiĢah olan baba da aynı rüyayı gördüğünden evliliğe engel olmaz. 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen / 

Kültü 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

 

Celâleddi

n 

Hüseyin 

Evlenmek 

istemesi 

Hz. 

Muhammet 

Horasan padiĢahının 

kızıyla evlenmesi 

bildirilir 

Celâleddin 

Hüseyin‘in 

evlenmesine 

rehberlik etmek 

Kızla evlenir 

 

 1.2.4.10. Rabia Adeviye Sultan 

 Rabia Adeviye Sultan hakkında anlatılan menkıbe Nezihe Araz‘ın Anadolu 

Evliyaları adlı eserinde yer alır. Rabia Adeviye Sultan, sekizinci yüzyılda Basra‘da 

yaĢamıĢ bir kadın evliyadır. Çok fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Bir 

veli, annesinin geçim sıkıntısından kurtulması için ona rüyada rehberlik eder.  
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 i) Rüya Öncesi 

 Rabia Adeviye Sultan‘ın ailesi çok fakirdir. Fakirlik, rüyanın hazırlık 

aĢamasıdır. Doğduğu gün annesi bir rüya görür. 

 

 ii) Rüya 

 

 ―O zamana kadar hiç görmediği, her güzelden daha güzel bir insan karşısına geçmiş. 

Bugün doğurduğu kızın ermişlerden olduğunu, dünyada onun kadar güzelinin 

olmadığını söylemiş. Daha sonra ―Yarın kocan Basra beyine gitsin ve ona şu haberi 

selamımızla birlikte bildirsin ki her gece bize yüz salâvat okurdu, üç gecedir okumuyor, 

acaba sebebi nedir?‖ diye ekler.‖ (Araz 1984: 112).   

 

 Aynı zat, o gece Basra Beyi‘nin de rüyasına girmiĢ ve 

 

 ―Yarın sana bir konuğumuz gelecek, onu dinle, gönlünü hoş et demiş!‖ 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Anne, denileni yapmıĢ. Basra Beyi‘nin yanına gitmiĢ. Basra beyi fakir olan 

aileye nafakalarına yıllarca yetecek altın verir (Araz 1984: 112). Rüya, Rabia 

Adeviye Sultan‘ın ileride veli bir kiĢi olacağını müjdelemektedir. Ailesine 

durumlarını düzeltebilmeleri için rehberlik edilir. Aynı anda benzer bir rüyayı Basra 

Bey‘i görür.  

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Rehberlik Rüyanın Amacı Sonuç 

 

Rabia 

Adeviye 

Sultan‘ın 

annesi 

Fakir 

olması 

____ Basra Beyi‘ne gitmesi 

bildirilir, Basra 

Beyi‘ne de gelecek 

olanları ağırlaması 

bildirilir. 

Geçimlerini 

sağlayabilmeleri 

için rehberlik 

etmek 

Rüyadan sonra 

Basra Beyi yardım 

eder. 

  

 Din ulularının rüyada rehberlik etmeleriyle ilgili efsanelerin kesitleri 

aĢağıdaki tabloda bir arada verilmiĢtir. 
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Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen / 

Kültü 

Rüyadaki 

Rehberlik 

Rüyanın 

Amacı 

Sonuç 

 

Adanalı 

Kadınlar 

YanlıĢ 

yeri 

ziyaret 

etmeleri 

DemirtaĢ 

Dede / Veli 

Gerçek mezarın 

nerede olduğu 

bildirilir 

YanlıĢlığın 

düzeltilmesi 

için 

rehberlik 

etmek 

Rüyadan sonra 

gerçek mezar 

ziyaret edilir. 

Bir Bey Çocuğun 

hastalığın

a çare 

bulunama

ması 

Hızır / Veli Hastalığın çaresi 

bildirilir 

Hastalığın 

sağaltılabilm

esi için 

rehberlik 

etmek 

Rüyada öğretilen 

sağaltma bir iĢe 

yaramaz 

Balıkesirli 

Köylüler 

Yağmur 

için 

ziyaret 

edilmesi 

Garip Dede 

/ Veli 

Yağmur duası 

için hangi gün 

gelecekleri 

bildirilir 

Yağmurun 

yağması için 

rehberlik 

etmek 

Rüyada bildirilen 

günde edilen 

duadan sonra 

yağmur yağar 

Bir Adam ____ Hızır / Veli Hızır, ona misafir 

olacağını, evden 

ayrılmamasını 

bildirir 

Adamın 

hazır 

beklemesini 

sağlamak 

Rüyayı dikkate 

almayan adam 

Hızır‘ı hıĢmına 

uğrar 

ġeyh 

Ahmet 

Bir 

çukura 

gömülme

si 

Hz. Ali / 

Sahabe, 

Halife 

Ölümünün bir 

hayvan yüzünden 

olacağı bildirilir 

Rehberlik 

ederek 

kendini 

hayatını 

korumak 

Rüyada bildirildiği 

gibi geyiğin 

saldırısıyla ölür. 

YaĢlı 

Adam 

Hicaz‘a 

gidemem

esi 

Kasım 

Duman / 

Veli 

Hicaz‘a 

gidebilmesi için 

camiden en son 

çıkandan yardım 

istemesi bildirilir 

YaĢlı adama 

rehberlik 

etmek 

Gördüğü üçüncü 

rüyadan sonra 

Hicaz‘a gider 

Beyazid-i 

Bestamî 

Allah‘a 

soru 

sorması 

Allah  Vücudundan 

geçmesi bildirilir. 

Fenafillâha 

nasıl 

ulaĢacağı 

öğretilir 

Üç nesne 

canlanarak köye 

dönmeye 

baĢlayınca insanlar 

Ģikâyeti geri alır. 

Celâleddin 

Hüseyin 

Evlenmek 

istemesi 

Hz. 

Muhammet 

Horasan 

padiĢahının 

kızıyla evlenmesi 

bildirilir 

Celâleddin 

Hüseyin‘in 

evlenmesine 

rehberlik 

etmek 

Kızla evlenir 

Rabia 

Adeviye 

Sultan‘ın 

annesi 

Fakir 

olması 

____ Basra Beyi‘ne 

gitmesi bildirilir, 

Basra Beyi‘ne de 

gelecek olanları 

ağırlaması 

bildirilir. 

Geçimlerini 

sağlayabilm

eleri için 

rehberlik 

etmek 

Rüyadan sonra 

Basra Beyi yardım 

eder. 

Tablo 39: Efsanelerde Din Ulularının Rehberliğiyle Ġlgili Rüyaların Kesitleri 

 On efsanede, görülen rüyaların sekizinde bir hazırlık aĢaması vardır. Sekiz 
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efsanede rüyaların hazırlık aĢamaları birbirinden farklıdır. YanlıĢ yeri ziyaret etmek, 

çocuğun hastalığına çare bulamamak, yağmur duasına çıkmak, çukura gömülmek, 

Hicaz‘a gidememek, evlenmeyi istemek, fakir olmak rüyaların hazırlık aĢamalarıdır. 

 On efsanede kahramana çeĢitli durumlar için rehberlik edilir. AĢağıdaki 

grafikte yapılan rehberliğin nedenleri verilmiĢtir. 

 

 

              Grafik 102: Türk Efsanelerinde Rüyadaki Rehberliğin Nedenleri 

 

 On efsanenin ikisinde (%20) rüyadaki rehberlik hastalığı sağaltabilmek için 

yapılır. Din uluları insanların rüyasına girerek hastalığı nasıl iyileĢtireceklerini 

öğretirler. Birer (%10) efsanede efsane kahramanının evlenebilmesi, geçimini 

sağlayabilmesi, fenafillâha ulaĢabilmesi, hayatını koruyabilmesi, misafiri 

ağırlayabilmesi, yanlıĢlığı düzeltmesi ve yolculuğa çıkabilmesi için din uluları 

kendisine rehberlik ederler. 

 Efsanelerde insanlara rüyalarında rehberlik edenler aĢağıdaki grafikte 

oranlarıyla verilmiĢtir. 

 

2; 20% 

1; 10% 

1; 10% 

1; 10% 1; 10% 

1; 10% 

1; 10% 

1; 10% 

1; 10% 

Hastalığı Sağaltabilme

Evlilik

Geçimi Sağlayabilme

Fenafillaha UlaĢabilme

Hayatı Koruma

Misafiri Ağırlama

YanlıĢlığı Düzeltme

Yağmur Yağdırma

Yolculuğa Çıkabilme
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                             Grafik 103: Türk Efsanelerinde Rüyada Rehberlik Edenler 

 

 Efsanelerde en çok veliler rüyada insanlara rehberlik etmektedir. Hızır da bir 

veli olarak kabul edildiğinde on efsanenin beĢinde (%50) veliler rüyalarda insanlara 

rehberlik etmektedirler. Bestami efsanesinde Allah, Bestami ile konuĢarak kendisine 

rehberlik eder. Birer (%10) efsanede Hz. Muhammet ve Hz. Ali rüyaya girerek 

rehberlik etmektedir. Ġki efsanede (%20) rehberliği kimin yaptığından bahsedilemez. 

  

 2. Mekânlarla ilgili Rüyalar 

 Mekânlarla ilgili rüyalar genellikle etrafında bir kült oluĢan veli, Ģeyh gibi din 

ulularının defnedildiği türbe, yatır, mezar gibi yerlerle ilgilidir. Rüyalar, bu 

mekânlarda yatanların insanlarla iletiĢime geçmelerinin en önemli yoludur. Rüyalar 

bu mekânların inĢa edilmesinde, buralara bir saygı kültürünün oluĢmasında, bazı 

inanıĢların yaygınlaĢmasında çeĢitli roller üstlenirler. 

 

  2.1. Dinî Mekânlarla Ġlgili Rüyalar 

 Dinî mekânlar ile ilgili rüyalar; türbe, yatır, mezar gibi mekânlarda yatan din 

ulularının, insanları yönlendirmeleriyle ilgili rüyalardır. Rüyalar, bu mekânların inĢa 

edilmesinde, burada yatan din ulularının ikazlarının bildirilmesinde, mekânlar 

etrafında oluĢan sağaltma ve nasiplendirme ile ilgili inanıĢların yaygınlaĢmasında 

önemli iĢlevler üstlenir. Burada defnedilen veliler, ya türbeleri olmadığı için ya da 

türbelerinin durumlarından memnun olmadıkları için rüyaya girerek, kutsal kabul 

3; 30% 

2; 20% 

1; 10% 

1; 10% 

1; 10% 

2; 20% Veli

Hızır (Veli)

Allah (KonuĢarak)

Hz. Muhammet

Hz. Ali

Belirsiz
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edilen bu yerlerin inĢa edilmesi veya düzenlenmesi için insanları yönlendirirler. 

Kültleri çerçevesinde oluĢmuĢ mekânlara saygısızlık edenleri rüyalarına girerek ikaz 

ederler. Rüyalardaki uyarıyı dikkate almayan insanlar bazen cezalandırılırlar. Din 

uluları türbelerini ziyaret edenlerin rüyalarına girerek hastalıklarını sağaltabilir ve 

geçimlerini sağlayabilmeleri için maddi yönden nasiplendirebilirler. 

   

 2.1.1. Türbe, Yatır ve Mezarlarla Ġlgili Rüyalar 

 Türbe; ―Genellikle ünlü bir kimse için yaptırılan mezar, mezar üzerine 

çatılmış çatı‖ anlamına gelir (Develliğolu 1998: 1115). Yatır ise ―Belli bir yerde 

mezarı olan, doğaüstü gücü bulunduğuna ve insanlara yardım ettiğine inanılan ölü, 

evliya‖ anlamındadır (T. Sözlük 2005: 2146). Hayatını kaybetmiĢ din ulularının 

insanlar üzerindeki etkileri, defnedildikleri mekânlar çerçevesinde birer kült hâlini 

alarak devam eder. Hayattayken veliye gösterilen saygı, kendisinden dilenenler (Ģifa, 

maddi unsur, günahların affı vb.) öldükten sonra defnedildiği bu mekânlar ziyaret 

edilerek devam ettirilir. Bu durumda hayatta olmayan biriyle irtibata geçmenin en 

önemli yolu rüyalardır. Rüyalar, velilerle irtibat iĢlevini yüklenerek veli kültünün 

devamlılığını sağlarlar. Türbe, yatır ve mezarların bu dünya ile öteki dünya 

arasındaki bağı kurduklarına inanılır. Bu yüzden veliyi ziyaret etmenin, defnedildiği 

yere gelmek olduğuna inanılır.  

 

 2.1.1.1. Türbe, Yatır ve Mezarların ĠnĢasıyla Ġlgili Rüyalar 

 Efsaneler, belirli yer, zaman veya olay hakkında anlatılırlar. Dinî mekânlar 

hakkında anlatılan efsaneler, mekânların ve buralarda defnedilenlerin kutsallığını 

artırır. Bu mekânlarla ilgili birçok rüya görülür. Ġslamiyet‘in, ayet ve hadislerle 

rüyaların güvenirliliği hakkında oluĢturduğu yapı; türbe, yatır ve ziyaretlerle ilgili 

görülen rüyalarda artarak zengin bir motif haline gelir. Bu rüya motifi birçok iĢleve 

sahiptir. Bu iĢlevlerin baĢında, türbe sahibinin keramet göstererek, rüyada türbesinin 

inĢasını veya tadilatını istemesidir. Bazen veli bir türbe istemese de rüyayı görenler, 

rüyadan sonra görülen kerametlerin neticesinde oluĢan saygı çerçevesinde türbe inĢa 

ederler.   
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 2.1.1.1.1. Seyit Gazi Türbesi 

 Ġslamiyet sonrasındaki cihat ve fetih düĢüncesine dayalı Türk destan 

kahramanlarının çoğunun türbeleri, kahramanlar öldükten uzun bir zaman sonra inĢa 

edilir. Battal Gazi, Sarı Saltuk gibi kahramanların türbelerini hükümdar ailesi inĢa 

ettirir. Bu mekânların inĢasında hükümdar ailesinin gördüğü rüyaların önemi 

büyüktür.  

 i) Rüya Öncesi 

 Selçuklu hükümdarı Sultan Alâeddin‘in annesi bir rüya görür.  

 

 ii) Rüya 

 

―Rüyasında Seyit Gazi‘nin mezarının nerede olduğunu görür.‖  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Rüyadan sonra sultanın annesi oraya büyük bir türbe yaptırır (Gölpınarlı 

1990: 70).  Battal Gazi, sekizinci yüzyılda yaĢamıĢ, Ġslam ordularıyla baĢarıdan 

baĢarıya koĢmuĢ veli bir komutandır. Arap olduğu bilinen Battal Gazi, Malatya 

doğumludur. Arap olmasına rağmen hayatı etrafında Türk düĢüncesiyle oluĢturulmuĢ 

destanlar mevcuttur. Ġslam âlemine büyük faydaları olan Battal‘ın mezarının nerede 

olduğunu öğrenen Sultan Alâeddin‘in annesi, rüyadan sonra bir türbe yaptırır. 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġstek /  Türbe 

Yapımının Nedeni 

Yapılan 

Mekân 

Sonuç 

 

Sultan 

Alâeddin‘

in Annesi 

___ ____ Rüyasında Battal Gazi‘nin 

mezarının nerede olduğunu 

öğrenmesi  

Battal Gazi 

Türbesi 

Kutsal bir 

mekân inĢa 

edilir. 

  

 2.1.1.1.2. Ahmet Yesevi Türbesi 

 Ahmet Yesevi, Türk tasavvufunun kurucusudur. XII. yüzyılda yaĢamıĢ 

Ahmet Yesevi, kendisinin kurduğu Yesevilikle birçok mürit yetiĢtirmiĢ ve bunları 

Orta Asya‘nın değiĢik bölgelerine ve Anadolu‘ya göndermiĢtir. Anadolu‘ya 

gönderdiği erenlerine Divân-ı Hikmet adlı eserini vererek, düĢüncelerinin 
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Anadolu‘da yayılmasını sağlamıĢtır. Ahmet Yesevi hakkında birçok menkıbe 

anlatılır. Bu menkıbelerin bazıları Kazakistan‘ın Yesi bölgesinde bulunan Türbesi ile 

ilgilidir. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Timur, Hızır‘la beraber Buhara‘ya gitmeye niyet eder. Yolda Türkistan‘a 

uğrar. Buhara‘ya gidiĢi geciktirdiği için bir rüya görür. 

 

 ii) Rüya 

  

 ―Ey yiğit! Çabuk Buhara‘ya git, inşallah oradaki şahın ölümü senin elindedir. Senin 

başından çok şeyler geçse gerektir, bütün Buhara halkı zaten seni bekliyor.‖ (Köprülü 

1993: 41) 

  

 Timur‘un rüyasına Ahmet Yesevi girer. Ahmet Yesevi, rüyada Timur‘a 

rehberlik ederek Buhara‘ya geri dönmesini ister. Rüyada aynı zamanda Timur‘a 

galibiyet müjdesi verir. 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Timur, Ahmet Yesevi‘nin rehberlik etmesiyle mücadeleden galip ayrılır. Bu 

müjdeli haberden sonra Timur, yardımcılarına emir vererek mezarın üzerine bir türbe 

yaptırır. Timur böylelikle Ahmet Yesevi‘ye saygısını ifade etmiĢ olur. 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġstek /  Türbe 

Yapılmasının Nedeni 

Yapılan 

Mekân 

Sonuç 

 

Timur Buhara‘ya 

gidiĢi 

geciktirmesi 

Ahmet 

Yesevi 

Ahmet Yesevi‘nin, 

kendisine galibiyet 

müjdesi vermesi 

Ahmet 

Yesevi 

Türbesi 

Kutsal bir 

mekân inĢa 

edilir. 

  

 2.1.1.1.3. Sarı Saltuk Türbesi 

 Sarı Saltuk türbesi ile ilgili efsane Mehmet Naci Önal‘ın Romanya 

Dobrucası‘nda Yedi Türbe adlı makalede yer alır. Sarı Saltuk, Osmanlı‘dan önce 
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Balkanlarda fetih hareketlerine katılmıĢ, hayatı ve kahramanlıkları etrafında destan 

teĢekkül eden bir halk kahramanı ve din ulusudur. Hacı BektaĢ‘ın müridi olarak 

kabul edilen Sarı Saltuk‘un Anadolu ve Balkanlarda birçok türbesi vardır. En önemli 

türbesi Romanya‘nın kuzeyindeki Dobruca bölgesindedir (Önal 2000). Buradaki 

türbe de, padiĢahların gördükleri rüya sonucu inĢa ettirmeye karar verdikleri 

türbelerdendir. 

  

 i) Rüya Öncesi 

  II. Bayezit, Kili ve Akkirman seferleri sırasında Babadağ‘a gelir. Halk, 

burada Saltuk adına bir türbenin bulunduğunu, ama sonradan çöplüğe 

dönüĢtürüldüğünü ve zamanla kaybolduğunu anlatır. Bayezit, gece çöplükte namaz 

kıldıktan sonra yarın ki savaĢ için istihareye yatar. Bayezit‘in Sarı Saltuk‘un çöplüğe 

dönüĢtürülen türbesinde istihareye yatması göreceği rüyanın hazırlığıdır.  

 

 ii) Rüya 

 

 Sarışın sakallı, yeşil sarıklı, bir vaziyette Sarı Saltuk‘u görür. Bayezit‘e, hoş geldin, 

der. Kili ile Akkirman‘ı savaşmadan alacağını söyler. Ardından da, beni bu çöplükten 

kurtar, der.‖ (Önal 2000: 34) 

 

 Sultan Bayezit, rüyasında Sarı Saltuk‘u görür. Sarı Saltuk, Sultan‘a Kili ve 

Akkirman Kalelerini alacağını söyleyerek galibiyet müjdesi verir. 

 

 iii) Rüya Sonrası  

 Rüyayı baĢkalarının da gördüğünü öğrenen Bayezit, oraya bir türbe yaptırır. 

Hem Timur‘un hem de Bayezit, kendilerine rüyada zafer müjdesi veren velilerin 

mezarlarını vefa borcunun göstergesi olarak türbe haline getirirler. 

  

 2.1.1.1.4. Sarı Saltuk Ziyaretgâhı 

 Sarı Saltuk‘un on iki türbesi bulunmaktadır. Türk halkı, cihat ve fetih 

hareketlerinde büyük kahramanlılar gösteren Sarı Saltuk‘a saygılarından dolayı 
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birçok türbe inĢa ederler. Türbelerin yanı sıra Anadolu‘da Sarı Saltuk‘a ait 

ziyaretgâhlar vardır. Bu ziyaretgâhların biri de Ġstanbul‘dadır. Bu ziyaretgâh ile ilgili 

anlatılan efsanede buranın inĢasında bir velinin yol gösterdiği anlatılır.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Ġstanbul Boğazı‘nın Karadeniz‘e açılan uç iki noktasından biri olan Rumeli 

Feneri‘ndeki fener binasının içerisinde Sarı Saltuk‘a ait bir ziyaretgâh vardır.  

Fenerin yapılacağı sırada köyde yaĢayan Mehmet adındaki bir kiĢi gece rüyasına bir 

veli girer. Fenerin yapılacak olması rüyanın hazırlık aĢamasıdır. 

  

 ii) Rüya  

 

  ―İncir ağaçlarının olduğu yerde Sarı Saltuk‘un mezarının bulunduğunu, fenerin bu 

mezar üzerine yapılmasının daha hayırlı olacağını söyler.‖ (Akalın 1998: 20). 

 

 iii) Rüya Sonrası 

  Yapılan kazı sonucunda iĢaret edilen yerde, gerçekten bir mezar bulunur ve 

mezarın olduğu yer ziyaretgâh Ģeklinde düzenlenerek üzerine fener inĢa edilir. 

Rüyada yol göstermeyle Sarı Saltuk‘un ziyaretgâhı yapılmıĢ olur. 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġstek /  Türbe 

Yapılmasının Nedeni 

Yapılan 

Mekân 

Sonuç 

 

II. 

Bayezit 

Ġstihareye 

yatması 

Sarı 

Saltuk 

 Sarı Saltuk‘un, kendisine 

müjdeli bir haber vermesi 

Sarı Saltuk 

Türbesi 

Kutsal bir 

mekân inĢa 

edilir. 

Mehmet 

adlı 

köylü 

Bir fenerin 

yapılacak 

olması 

Bir veli Bir velinin Sarı Saltuk‘un 

mezarının olduğunu 

söylemesi 

Sarı Saltuk 

ziyaretgâhı 

Kutsal bir 

mekân inĢa 

edilir. 

  

 2.1.1.1.5.  Ġsak Baba Türbesi 

 Ġsak Baba türbesi ile ilgili efsane, Mehmet Naci Önal‘ın Romanya 

Dobrucası‘nda Yedi Türbe adlı makalesinde yer alır. Ġsak Baba, Anadolu‘dan 

Balkanlara gidip ilmî ve manevi irĢatlarda bulunan din ulularındandır. Romanya‘nın 
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kuzeyindeki Dobruca bölgesinde aynı isimle bir türbesi vardır. Türbe ile ilgili 

anlatılan efsanede, bir rüya sonucunda inĢa edildiği anlatılır. Ġsak Baba türbesinin 

inĢasıyla ilgili rüyayı bir imamım karısı görür.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Ġstanbul‘dan Ġsakça‘ya gelen Ġmam Osman Zulbie‘nin hanımı bir rüya görür.  

  

 ii) Rüya 

  

 ―Omzunda peşkiri, elinde ibriği ile Tuna‘ya doğru giden bir ihtiyar, kadına 

―Selamünaleyküm‖der. Sonra da ―Beni tanıdın mı?‖ diye sorar. Kadın ―yok‖ deyince: 

―Ben İsak Baba‘yım‖ der.‖ (Önal 2000: 37) 

 

 iii) Rüya Sonrası  

 Sabah olunca mezarın camiye yakın bir yerde olduğunu düĢünerek, oraya bir 

türbe yaptırır. Kadın, Ġsak Baba‘ya saygısını bu Ģekilde dile getirir.  

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġstek /  

Türbe Yapılmasının 

Nedeni 

Yapılan 

Mekân 

Sonuç 

 

Ġmam Osman 

Zulbie‘nin 

hanımı 

____ Ġsak Baba  Rüyada gördükten 

sonra etkilendiği Ġsak 

Baba‘ya karĢı saygı 

duyması 

Ġsak Baba 

Türbesi 

Kutsal bir 

mekân inĢa 

edilir. 

 

 2.1.1.1.6. Veli Yatırı  

 Balıkesir‘deki Veli Yatırı hakkında anlatılan efsaneyi Necmi Akyalçın 

derleyerek Balıkesir Yöresinde Yatır Efsaneleri Üzerine Bir Araştırma adlı eserinde 

yayımlar. Efsanede, bir velinin hayvanlardan dolayı rahatsızlığını insanlara 

bildirmesi anlatılır. 

 Velilerin kendilerine bir türbe inĢa edilmesini istemelerinin nedenlerinden 

biri, mezarlarının bulunduğu yerde hayvanların otlamalarından rahatsız olmalarıdır.  

Veli, bu rahatsızlığından dolayı rüyada hayvanların sahibini veya halkı ikaz eder. 
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Rüyada türbenin inĢasını isteyen veli bazen sadece insanları uyarır.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Balıkesir merkeze bağlı Gökköy‘deki yatır, peygamber soyundan gelen ve 

girdiği mücadelede Ģehit olan bir veliye aittir. Yatırın, bir rüyadan sonra yapıldığı 

anlatılır. Hayvanlar yatırın etrafını kirlettiklerinden, yatırdaki veli insanların 

rüyalarına girerek onları uyarır. Rüyayı Balıkesir‘de yaĢayan ve bacanak olan, Recep 

küçük ile Mehmet Belkız görür. 

 

 ii) Rüya 

 

 ―Üç gece aynı anda rüyaların giren bu kişi, hayvanların mezarını pislettiğini, 

üzerinde gezindiğini ve bunun da hiç hoşuna gitmediğini bu yüzden yerini belli edecek 

sandukalı bir yer yapılmasını ister.‖ (Akyalçın 1998: 19). 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Rüyadan etkilenen iki bacanak hemen bir yatır yaparlar. Veli, rüyaya girerek 

insanlardan bir yatır istemiĢtir. Kutsalın rahatsız edilmemesi için velinin isteği yerine 

getirilir. 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġstek /  Türbe 

Yapılmasının Nedeni 

Yapılan 

Mekân 

Sonuç 

 

Ġki bacanak Hayvanların 

yatırın etrafını 

kirletmesi 

Bir veli  Veli, sandukalı bir yatırın 

yapılmasını istemesi 

Veli yatırı Kutsal bir 

mekân inĢa 

edilir. 

 

 2.1.1.1.7. ġeyh Ahmet Ziyareti  

 Bingöl‘de ġeyh Ahmet Ziyareti hakkında anlatılan efsaneyi Ali Duymaz 

derlemiĢ ve Bingöl Efsaneleri adlı yüksek lisans tezinde yer vermiĢtir. Efsanede, 

savaĢta ordugâh kurmak için ziyaret yerini düzenleyen askerlerin rüyası anlatılır. 

 Askerler, Anadolu‘da anlatılan birçok efsanenin kahramanlarıdırlar. 

Bingöl‘de anlatılan efsanede, Birinci Dünya SavaĢındaki bir olayda askerlerin 

gördüğü rüya anlatılır.  
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 i) Rüya Öncesi 

 Ruslarla savaĢan askerler ordugâh kurmak için konakladıkları yeri düzlemeye 

baĢlarlar. Düzledikleri yer bir ziyaret olduğundan, o gece birlik komutanı bir rüya 

görür. 

 ii) Rüya 

 

 ―Aksakallı, nur yüzlü bir ihtiyar görür. İhtiyar, birlik komutanına: ―Buraya dokunma, 

burası ziyarettir.‖der.‖ (Duymaz 1989: 289). 

 

 Komutan rüyanın etkisinde kalmasına rağmen devam edilir. Ġkinci gece de 

aynı rüyayı görmesine rağmen yine dikkate almaz. Üçüncü gece rüyasına giren 

ihtiyar bu defa ona rüyada: 

 

 ―Bir daha burayı düzlemeye çalışırsan, senin iki gözünü de kör ederim.‖der. (Duymaz 

1989: 289) 

 

 Komutan rüyasında ġeyh Ahmet‘i görmüĢtür. ġeyh Ahmet, rahatsız edilmek 

istemediğinden komutanı rüyasında uyarır. Komutan rüyaya aldırıĢ etmeyince ġeyh 

Ahmet, komutanı gözlerini kör etmekle tehdit eder. 

 

 iii) Rüya Sonrası   

 Rüyadan sonra askerler ordugâh yerini aydınlatmak için yaktıkları meĢaleleri 

bir tümseğin üzerine yerleĢtiremezler. Komutan rüyaları hatırlar ve buraya bir mezar 

yaptırır. O gece komutan rüyasında yine aynı ihtiyarı görür. Ġhtiyar, komutana onu 

affettiğini ve adının ġeyh Ahmet olduğunu söyler (Duymaz 1989: 289). Komutan 

gördüğü rüya üzerine oraya bir mezar yapar. Efsanede kutsalın rahatsız edilmemesi 

gerektiği teması vardır. Rahatsız edilen din ulusu rüyada uyarılarda bulunur. Ġsteği 

yerine getirildikten sonra yine rüya aracılığıyla insanlarla iletiĢime geçerek onları 

affettiğini söyler. Olağanüstülüğü yaĢayan insanlar din ulularının rahatsız edilmemesi 

ve ziyaretçilerinin olması için imaret inĢa ederler. 
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Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġstek /  

Türbe Yapılmasının 

Nedeni 

Yapılan 

Mekân 

Sonuç 

 

Komutan Askerlerin 

etrafı 

düzlerken 

kutsalı 

rahatsız etmesi 

ġeyh 

Ahmet 

 Kutsalın rahatsız 

edilmeme isteğini 

rüyada bildirmesi 

ġeyh Ahmet 

ziyareti 

Kutsal bir 

mekân inĢa 

edilir. 

  

 2.1.1.1.8. ġeyh Hasan Mezarı  

Bingöl‘de ġeyh Hasan mezarı hakkında anlatılan efsaneyi Ali Duymaz 

derlemiĢ ve efsaneye Bingöl Efsaneleri adlı yüksek lisans tezinde yer vermiĢtir. 

Efsanede, bir hazine avcısının rahatsız ettiği din ulusunun ikazları anlatılır. 

Anadolu‘da, hazine aramak ve bulunan hazinenin sihrini ortadan kaldırmak hakkında 

birçok efsane anlatılır. Hazine aranılan yer kutsal bir mekânsa, orada yatan din ulusu 

rahatsız edildiği için insanları rüyalarında uyarır.  

 

i) Rüya Öncesi 

Efsanede, mezarları kazarak altın arayan bir adam, ġeyh Hasan‘ın mezarını 

kazmaya baĢlayınca ġeyh Hasan rahatsız olur. Adam yorularak uyuya kalır. Kutsalı 

rahatsız ettiği için rüyasında uyarılır ve kendisinden türbe istenir.    

 

ii) Rüya  

  

 Bir ihtiyar zat; akşama doğru bulduğun mezarda yatan kişi benim. Benim adım Şeyh 

Hasan. Mezarımı açınca elimde silahım, belimde sarığım, cebimde birkaç altın lira 

bulacaksın. Bu parayla mezarımı yaptır, geri kalanı da hayrıma kullan der.‖ (Duymaz 

1989: 313) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Adam sabah kalkınca doğruca mezara gider. Mezarı açıp bakınca rüyasında 

gördüklerinin aynısını bulur. Hemen ölünün cebindeki paralarla bir mezar yaptırır. 

ġeyh Hasan, rüyada adamdan bir türbe yaptırmasını ister. Bunun maddi karĢılığını da 

kendisi verecektir. Adam rüyada bildirilenlerin gerçek olduğunu görünce kutsala 
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saygısızlık etmemek için paranın tümünü kendisine almaz. ġeyh Hasan‘ın istediği 

gibi bir türbe yapar. 

 

  Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġstek /  Türbe 

Yapılmasının Nedeni 

Yapılan 

Mekân 

Sonuç 

 

Hazine 

arayan 

adam 

ġeyh Hasan‘ın 

mezarını 

kazmaya 

baĢlaması 

ġeyh 

Hasan 

 Rahatsız olan ġeyh 

Hasan, mezarında altın 

olduğunu söyleyerek bu 

altınların bir kısmıyla 

türbe yapılmasını istemesi 

ġeyh Hasan 

Türbesi 

Kutsal bir 

mekân inĢa 

edilir. 

 

 2.1.1.1.9. ġeyh Ömer Türbesi  

 Bingöl‘de ġeyh Ömer türbesi hakkında anlatılan efsaneyi Ali Duymaz 

derlemiĢ ve efsaneye Bingöl Efsaneleri adlı yüksek lisans tezinde yer vermiĢtir. 

Efsanede askerlerin rüyasına girerek nerede gömülü olduğunu bildiren bir din 

ulusuna bir türbe yapıldığı anlatılır.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 ġeyh Ömer efsanesinde anlatıldığına göre, Salhan‘ın Onbir Evler köyüne 

televizyon aktarıcısı kurulurken, bir grup asker burada nöbet tutuyorlarmıĢ. ġeyh 

Ömer, naaĢı orada olduğu için askerlerin rüyasına girmiĢ.  

 

 ii) Rüya 

  Askerlerden biri rüyasında ġeyh Ömer‘i görmüĢ. Rüyada; 

 

 ―Şeyh Ömer askere: ―Ey Allah‘ın kulu! Ben sizin kurduğunuz aktarıcının 200 metre 

kıble tarafında defnedilmiş durumdayım.‖der.‖ (Duymaz 1989: 297) 

 

 iii) Rüya Sonrası   

 Rüyadan sonra asker mezarı bulup açar. ġeyh Ömer‘in asker elbiseleriyle, 

belinde kılıcı baĢında fesiyle defnedildiğini görür. Ayrıca, çok uzun zaman önce 

ölmüĢ olmasına rağmen, yaralarından kan sızmaya devam etmektedir. Sağ ve sol 

yanlarında iki ıĢık yanmaktadır. Asker, mezarı tekrar örter ve köylülerin yardımıyla 
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bir türbe yapar.  

 Seyh Ömer, rüyada naaĢının nerede olduğunu söyler. Rüyadan etkilenen 

asker, rüyada bildirilen yerde naaĢı çürümemiĢ hâlde bulur. Bunun üzerine köylülerle 

beraber bir türbe yapar.    

  

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġstek /  Türbe 

Yapılmasının Nedeni 

Yapılan 

Mekân 

Sonuç 

 

Bir Asker ÇalıĢtıkları 

yerde velinin 

naaĢının 

olması 

ġeyh Ömer  ġeyh Ömer rüyada 

bildirmesiyle naaĢı 

bulunması 

ġeyh Ömer 

Türbesi 

Kutsal bir 

mekân inĢa 

edilir. 

  

2.1.1.1.10. Zekeriya Dede Türbesi 

 Denizli‘de Zekeriya Dede türbesi ile ilgili anlatılan efsaneyi Mustafa Osan 

derlemiĢ ve efsaneye Kuzeydoğu Denizli Yöresinde Anlatılan Efsaneler adlı yüksek 

lisans tezinde yer vermiĢtir. Efsanede din ulusunun türbesinin inĢası anlatılır. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Denizli‘de geçimini saban yaparak sağlayan Zekeriya Dede adında biri ölür. 

 

ii) Rüya 

 

 ―Zekeriya Dede bir adamın rüyasına girer.‖ (Osan 2006: 104). 

 

iii) Rüya Sonrası 

Adam rüyadan etkilenerek bir türbe inĢa eder.  

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġstek /  Türbe 

Yapılmasının Nedeni 

Yapılan 

Mekân 

Sonuç 

 

Bir 

Adam 

____ Zekeriya 

Dede 

Zekeriya Dede‘nin 

rüyada görülmesi 

Zekeriya 

Dede 

türbesi 

Kutsal bir 

mekân inĢa 

edilir. 
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 2.1.1.1.11. Abdurrahman Gazi Türbesi  

Erzurum‘da Bilge Seyidoğlu tarafından derlenen efsane, Erzurum Efsaneleri 

adlı eserde yer alır. Efsanede Abdurrahman Gazi‘ye türbe yapılması anlatılmaktadır. 

Din uluları, rüyalara girerek kendilerine türbe yapmaları için insanları yönlendirirler.  

Erzurum‘da anlatılan bir efsanede ise rüyaya giren veli, bir baĢkasına türbe 

yapılmasını ister.  

 

i) Rüya Öncesi 

Abdurrahman Gazi türbesiyle ilgili anlatılan efsanede, türbenin yapılacağı 

yerin yirmi metre güneyinde bir ziyaret olduğundan bahsedilir. Halktan birisi bir 

rüya görür. 

 ii) Rüya  

 

 ―Beni bir daha ziyaret etmeyin. Abdurrahman ziyarete düşkündür, onu ziyaret 

edin.‖(Seyidoğlu 1985: 40) 

 

 Rüyadaki veli, kendisini ziyarete gelen insanların yakındaki Abdurrahman 

Gazi‘nin türbesini ziyaret etmelerini ister. 

 

 iii) Rüya Sonrası 

Rüyadan etkilenen halk, türbesi olmadığı için rüyadan sonra Abdurrahman 

Gazi‘ye türbe yapar. 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġstek /  Türbe 

Yapılmasının Nedeni 

Yapılan Mekân Sonuç 

 

Halk Türbe 

yapılıyor 

olması 

Bir veli Velinin, Abdurrahman 

Gazi‘nin ziyaret edilmesini 

istemesi 

Abdurrahman 

Gazi Türbesi 

Kutsal bir 

mekân inĢa 

edilir. 

  

 2.1.1.1.12. Nurullah Baba Yatırı  

 Erzurum‘da, Nurullah Baba yatırı ile ilgili efsaneyi Bilge Seyidoğlu 

derlemiĢtir. Efsanede Nurullah Baba yatırının inĢası anlatılır. Anadolu‘da bazı 
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yatırlar insanların yaĢadıkları evin bir odası Ģeklinde inĢa edilmiĢtir. Bunların çoğu 

evin inĢası veya tadilatı esnasında görülen bir rüya ile ilgilidir.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Erzurum‘da Nurullah Baba adlı bir yatır bulunmaktadır. Bu yatır, 

GölbaĢındaki bir evin içerisindedir. Evin ilk sahibi, bu evi yaptırmadan evvel bir 

gece Nurullah Baba‘yı rüyasında görür. Evin yapılırken yatırın yerinin belirlenmesi 

gerektiği için rüya görür.  

 

 ii) Rüya  

 Rüyasında Nurullah Baba; 

 

 ―Temel kazılırken ayağına takılacak olan yeri iyice kazın, orada kıyafetiyle yatan 

Nurullah Baba‘dır der ve kaybolur.‖ (Seyidoğlu 1985: 27). 

 

 Nurullah Baba, rüyaya girerek kendi naaĢının nerede olduğunu ve nasıl 

çıkarılacağını söyler.  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Ev yapılırken rüyada bildirildiği gibi Nurullah Baba‘nın naaĢı bulunur. Evin 

sahibi üzerini örter. Bunun üzerine hiç dokunulmadan o oda ona mezar olarak ayrılır. 

Rüyada bildirilenlerin gerçek olduğunu gören ev sahibi saygısını ifade etmek için 

evinin bir odasını yatıra çevirir. Böylelikle kutsalı rahatsız etmemiĢ olur. 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı Gören Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġstek /  Türbe 

Yapılmasının Nedeni 

Yapılan 

Mekân 

Sonuç 

 

Evin sahibi Ev 

yapması 

Nurullah 

Baba 

Nurullah Baba‘nın 

naaĢının evin temelinde 

olması  

Nurullah 

Baba Yatırı 

Kutsal bir 

mekân inĢa 

edilir. 

   

 2.1.1.1.13. ġehit Mezarı 

 Erzurum‘da ġehit mezarı adlı mekânla ilgili anlatılan efsaneyi Bilge 
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Seyidoğlu derlemiĢtir. Askerler ve askerler etrafında oluĢan olaylar hakkında 

anlatılan efsanelere Anadolu‘nun birçok bölgesinde rastlanır. Özellikle askerlerin 

karĢılaĢtığı veliler ve rüyalarına giren Ģehitlerle ilgili anlatılan efsaneler zengin 

motifler içerir. Bazı türbelerin inĢasında da askerlerin gördüğü rüyalar etkilidir.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Erzurum Hasankale‘de bir Ģehit mezarı vardır. Rivayete göre bir savaĢta 

düĢmanın durumunu gözetleyen bir yüzbaĢı, o anda uzaklarda bir ıĢığın yanıp 

sönmekte olduğunu görür. Uzun süre bu ıĢığı seyrettikten sonra uykuya dalar. IĢığın 

etkisinde kalması göreceği rüyanın hazırlığıdır.  

 

 ii) Rüya  

 

 ―Rüyasında ışığın kaynağından ölmüş birinin kendisi ile konuştuğunu görür. Ölü 

insan yüzbaşıya kendisinin Ruslar tarafından öldürüldüğünü ve mezarının 

yaptırılmasını istediğini söyler.‖ (Seyidoğlu 1985: 30–31) 

 

 YüzbaĢıya rüyasında Ģehit olan ama mezarı olmayan bir askerin isteği 

bildirilir. 

 iii) Rüya Sonrası 

 YüzbaĢı uyandığında aynı ıĢığı görür. Oraya gider ve mezarı yaptırır. 

Rüyadan görülen ıĢığın, gerçek hayatta da görülmesi bu mezarın inĢa edilmesini 

zorunlu kılar.  

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġstek /  Türbe 

Yapılmasının Nedeni 

Yapılan 

Mekân 

Sonuç 

 

YüzbaĢı Uyumadan önce 

yanıp sönen ıĢık 

görmesi 

ġehit asker ġehit asker mezarının 

yapılmasını istemesi 

ġehit Mezarı  Kutsal bir 

mekân inĢa 

edilir. 

 

 2.1.1.14. Kabir Baba Kabri  

Gaziantep‘te Kabir Baba kabri hakkında anlatılan efsaneyi Ġsmail Görkem 
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derlemiĢtir. Efsane, Elâzığ Efsaneleri Üzerine Araştırmalar adlı yüksek lisans 

tezinde yer alır. Kabir Baba efsanesinde Kabir Baba, Ali adlı birinin rüyasına girerek 

onun kabrini yaptırmasını ister. Kabir Baba‘nın kabri, bu rüya üzerine Ali adında biri 

tarafından yapılır (Görkem 1987: 88). Yapılan kabirden dolayı orada yatan din 

ulusuna da Kabir Baba adı verilmiĢtir. 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġstek /  Türbe 

Yapılmasının Nedeni 

Yapılan 

Mekân 

Sonuç 

 

Ali ____ Kabir Baba Kabir Baba, Ali‘den 

kabrini yaptırmasını 

istemesi 

Kabir Baba 

Kabri 

 

Kutsal bir 

mekân inĢa 

edilir. 

 

2.1.1.1.15. Uryan Baba Mezarı  

Elâzığ‘ın Harput ilçesinde anlatılan efsaneyi Ġsmail Görkem derlemiĢtir. 

Uryan Baba ile ilgili efsanelerde, mezarının yerini insanların rüyasına girerek 

kendisinin bildirdiği anlatılır. Bu tür efsanelerde din ulusu kendisine bir türbe veya 

mezar yapılmasını istemese de, rüyayı gören kiĢi rüyada gösterilen ve iĢaret 

edilenlerin gerçek olduğunu görünce rüyaya girenlerin din ulusu olduklarını anlar ve 

duyulan saygıdan dolayı kutsalın etrafını düzenlemeye karar verir.    

 

i) Rüya Öncesi  

Rüyayı Hacı Ali isimli biri görür. Uryan Baba, rüyada Hacı Ali‘den bir Ģey 

istenmez. 

ii) Rüya 

 

―Bir yolcu tarafından deveye bindirilir ve mezarının bulunduğu yere 

götürülür.‖ (Görkem 1987: 88) 

 

iii) Rüya Sonrası 

Daha sonra Hacı Ali, oğluyla birlikte giderek, rüyada görmüĢ olduğu yeri 

kazar ve mezarı bulur. Rüyada gördüklerinden etkilenen Hacı Ali, gösterilen yerde 

bir mezar bulunca, saygısından dolayı orayı düzelterek düzgün bir mezar haline 
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getirir. 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġstek /  Türbe 

Yapılmasının Nedeni 

Yapılan 

Mekân 

Sonuç 

 

Hacı Ali ____ Bir yolcu Rüyada götürüldüğü 

yerde mezar olduğunu 

öğrenmesi 

Uryan Baba 

Mezarı 

 

 

Kutsal bir 

mekân inĢa 

edilir. 

  

 2.1.1.1.16. ġeyh Hasan Basri Türbesi  

 Hatay‘da bulunan ġeyh Hasan Basri türbesi hakkında anlatılan efsaneyi Gül 

Ġnce derlemiĢ ve efsaneye Hatay‘da Bulunan Ziyaret-Yatır Yerleri ile İlgili İnanışlar 

ve Bu Ziyaretler Etrafında Oluşan Efsaneler adlı yüksek lisans tezinde yer vermiĢtir.  

Bir ıĢık veya nurla iĢaret edilen yere bir türbenin yapılması ile ilgili anlatılan 

efsanelerden biri Hatay‘da anlatılır. Efsanede ıĢığın olduğu yeri araĢtırmaya 

gelenlerden biri Ermeni olunca, din ulusu rüyada insanları uyarır. 

 

 i) Rüya Öncesi 

ġeyh Hasan Basri türbesinin inĢası ile ilgili anlatılan efsaneye göre, türbenin 

bulunduğu yer eskiden bir böğürtlen çalılığıdır. Köylü bir gün bu çalılıkta ıĢık ve nur 

görür. AraĢtırılması için bir grup insan gelir. Bu insanlardan biri Ermeni‘dir. Grubun 

içinde bir Ermeni olması din ulusunu rahatsız eder. 

 

ii) Rüya  

Bir gece birinin rüyasına Ģeyh girer ve Ģöyle der; 

 

 ―Ben, Şeyh Hasan Basri, kalkın, şu Ermeni‘nin parasını verin ve gönderin. O adam 

benim gözüme gözükmesin!‖ (Ġnce 2009: 87). 

 

 iii) Rüya Sonrası  

Rüyanın etkisiyle Ermeni oradan gönderilir. Türlü uğraĢlardan sonra ġeyh 

Hasan Basri‘nin naaĢına ulaĢılır ve oraya türbe yaptırılır. Rüyadaki uyarıyı dikkate 

alan köylüler, ıĢığın olduğu yerde bir naaĢ görünce bunun bir veli olduğunu anlarlar. 
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Bunun üzerine, türbe yapılır. 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġstek /  Türbe 

Yapılmasının Nedeni 

Yapılan 

Mekân 

Sonuç 

 

Bir köylü IĢığın kaynağını 

araĢtıranlardan 

birinin Ermeni 

olması 

ġeyh 

Hasan 

Basri 

Ermeni‘nin gönderilmesini 

ister. Rüyadan etkilenen 

halk, ıĢığın kaynağında 

naaĢı görmesi 

ġeyh Hasan 

Basri Türbesi 

 

 

Kutsal bir 

mekân inĢa 

edilir. 

 

 2.1.1.1.17. Gazi Abdurrahman PaĢa Türbesi  

Hatay‘da Gazi Abdurrahman PaĢa türbesi hakkında anlatılan efsaneyi Gül 

Ġnce derlemiĢtir. Din uluları, belirli bir mezarları olmadığı zaman insanların rüyasına 

girerek onları uyarırlar. Hatay‘ın Belen ilçesinde Ģehit edilip cesedi çalılıklara atılan 

veli, bir mezarı olmadığı için rüyaya girerek insanları rahatsız eder. 

 

i) Rüya Öncesi 

Belen‘de bulunan Gazi Abdurrahman PaĢa Türbesi hakkında anlatılan 

efsanede, Gazi‘nin Suriye‘den göç edip Belen‘e yerleĢen bir Ģeyh olduğu anlatılır. 

Bir Cuma günü cami çıkıĢında bir grup genç tarafından Ģehit edilip çalı içerisine 

atılır. Ancak ruhu köylüleri rahat bırakmaz. 

 

ii) Rüya 

 

 ―Her gece rüyalarına girerek kendisini defnetmezlerse köyü yakacağını 

söyler.‖(Ġnce 2009: 58).   

 

iii) Rüya Sonrası 

Rüyadan sonra halk çalılıkla bakınca Ģehidin naaĢını bulur. Rüyadaki 

uyarılardan Abdurrahman PaĢa‘nın bir veli olduğunu anlaĢılır ve kendisine bir türbe 

yapılır. 
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Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġstek /  Türbe 

Yapılmasının Nedeni 

Yapılan Mekân Sonuç 

 

Köylüler Abdurrahman 

PaĢa‘nın Ģehit 

edilerek 

naaĢının 

çalılıklara 

atılması 

Abdurrah

man PaĢa 

 

Abdurrahman PaĢa, 

naaĢının bulunup 

defnedilmesini istemesi 

Gazi 

Abdurrahman 

PaĢa Türbesi 

 

 

Kutsal bir 

mekân inĢa 

edilir. 

 

 2.1.1.1.18. Bakmaca Dede Türbesi  

 Bursa‘nın Ġnegöl ilçesinde bulunan Bakmaca Dede türbesi hakkında anlatılan 

efsaneye Numan Kartal İnegöl Folkloru adlı eserinde yer verir. Din uluları, 

hayvanlar tarafından mezarlarında rahatsız edildiklerinde insanların rüyalarına 

girerek buna önlem almalarını isterler. 

 

 i) Rüya Öncesi  

Ġnegöl‘de anlatılan Bakmaca Dede efsanesinde, Bakmaca Dede hayvanlardan 

rahatsız olduğunu ifade ettiği gibi kendi türbesinin nerede inĢa edileceğini de söyler. 

Dede‘nin yattığı merada bir çoban koyunlarını otlatır. Çoban, koyun otlatırken bir 

ağacın dibine uyur. Rüyasında; 

 

 ii) Rüya  

 

 ―Bir adam gelerek ―Ey çoban! Kalk, benim yattığım yerin etrafına taş diz. Diz ki 

hayvanlar otlarken beni çiğnemesin, rahatsız etmesin.‖ (Kartal 1998: 169) 

 

 Rüyada denileni yapmayan çoban bu rüyayı bir kez daha görür. Rüyadaki 

adam hayvanlardan rahatsız olduğunu bildirerek mezarının etrafına taĢ dizilmesini 

ister.  

 iii) Rüya Sonrası 

 Çoban uyandığında mezar yerinin çizili olduğunu görür. Oraya hemen bir 

türbe inĢa eder. Rüyadaki uyarıyı dikkate alan çoban, hayvanlarının kutsalı rahatsız 

etmelerini engellemiĢ olur. 
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Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġstek /  Türbe 

Yapılmasının Nedeni 

Yapılan Mekân Sonuç 

 

Bir çoban Hayvanların 

Bakmaca 

Dede‘yi rahatsız 

etmesi 

Bakmaca 

Dede 

 

Hayvanlar rahatsız ettiği 

için mezarının korunmasını 

istemesi 

Bakmaca Dede 

Türbesi 

 

 

Kutsal bir 

mekân inĢa 

edilir. 

 

 2.1.1.1.19. Eren Türbesi  

 Ġstanbul‘daki Eren türbesi hakkında anlatılan efsane, Mehmet Naci Önal‘ın 

Muğla Efsaneleri adlı eserinde yer alır. Efsanede, yattığı yer uygun olmayan bir 

erenin rüyaya girerek insanları uyarması anlatılır.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Erenin mezarı Ġstanbul‘da bir çöplüktedir. Bu durumdan rahatsız olan Eren, 

rüyaya girerek padiĢahı uyarır.    

 

 ii) Rüya 

 

―Padişaha, beni bu sıkıntıdan kurtar der.‖  (Önal 2005: 344) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 PadiĢah, etrafındakilere bu zatın nerede olduğunu sorsa da kimse bilemez. 

Ula‘dan Hüsameddin Efendi‘ye danıĢmaya karar verirler. Hüsameddin Efendi, 

Ula‘dan mekânları aĢarak yanındakilerle Ġstanbul‘un çöplük atılan bir semtine gider. 

Oradan çıkan bir elle tokalaĢırlar. Daha sonra padiĢah elini uzatır, ama el geri çekilir. 

Hüsameddin Efendi, padiĢahtan oraya bir türbe yapmasını ister (Önal 2005:344). 

 Hüsameddin Efendi‘nin isteğinden ve Eren‘in rüyadaki uyarısından sonra 

halk bir araya gelerek Eren‘e bir türbe yapar. 
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Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġstek /  Türbe 

Yapılmasının Nedeni 

Yapılan Mekân Sonuç 

 

Halk Eren‘in 

mezarının 

çöplükte olması 

Eren 

 

Eren rüyada beni kurtarın 

der. Hüsameddin Efendi de 

türbe yapılmasını istemesi 

Eren Türbesi 

 

 

Kutsal bir 

mekân inĢa 

edilir. 

 

 2.1.1.1.20. Emetullah Sultan Türbesi 

 Kıbrıs‘ta Emetullah Sultan Türbesi hakkında anlatyılan efsaneyi Mahmut 

Ġslamoğlu derlemiĢ ve Kıbrıs‘ta Türk-İslâm Yatırları ve Bunlara İlişkin Efsaneler 

adlı makalesinde yer verir.  Yatır ve türbelerin rüya motifiyle inĢasında, aynı rüyayı 

birden fazla kiĢinin görmesi, rüyanın inandırıcılığı ve mekânın süratle inĢası 

açısından önemlidir. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Türbede defnedilen veli, türbe yapılana kadar birden fazla kiĢinin rüyasına 

girerek isteğini belirtebilir. Kıbrıs‘taki bazı türbelerin inĢasında da bu yöndeki rüya 

motifi vardır. Emetullah Sultan yattığı makamı, birden fazla kiĢinin rüyasında 

bildirir. Emetullah Sultan rahatsız edildiği için insanların rüyasına girerek isteğini 

bildirir.  

 

 ii) Rüya 

 Ġlk olarak Havva adında bir kadının rüyasına girer. 

 

 ―Beni rahatsız ediyorlar. Kazıp mezarımı meydana çıkarın ve üzerime bir türbe inşa 

eyleyin. Makamım filan ark yatağındadır.‖ (Ġslamoğlu 1994: 19–24) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Havva rüyada söylenenleri yerine getirmeyince aynı rüyayı Cahit adında bir 

adam ve ardından Kübra adında bir kadın görür. Bu rüyaya Kübra uyar ve söylenen 

yeri kazdırıp türbe yaptırır. 

  Aynı rüyayı birden fazla kiĢi görür. Rüyayı gören ilk iki kiĢi rüyadaki uyarıyı 

dikkate almazlar. Kübra adlı kadın rüyada bildirilen yeri kazınca Emetullah Sultan‘ın 
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mezarını bulur ve oraya bir türbe yaptırır. 

 

 Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġstek /  Türbe 

Yapılmasının Nedeni 

Yapılan 

Mekân 

Sonuç 

 

Havva, 

Cahit, 

Kübra 

Emetullah 

Sultan‘ın 

rahatsız 

edilmesi 

Emetullah 

Sultan 

(Veli) 

 

Emetullah Sultan kendisine 

bir türbe yapılmasını 

istemesi 

Emetullah 

Sultan Türbesi 

 

Kutsal bir 

mekân inĢa 

edilir. 

 

 2.1.1.1.21 Saruhan Bey Türbesi  

 Manisa‘da Saruhan Bey türbesi hakkında anlatılan efsane, Gürol Pehlivan‘ın 

Dinî Şahsiyetler Hakkında Oluşan Anlatılar adlı makalesinde yer alır. Efsanede, 

Saruhan Bey türbesinin çevre düzenlemesi anlatılır.  

 Dinî mekânların inĢasıyla ilgili rüyalarda, türbenin tadilattan geçirilmesi ve 

bakımının sürekli hâle gelmesi istenebilir.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Manisa‘da anlatılan efsaneye göre, Saruhan Bey türbesi bakımsız 

durumdadır. Saruhan Bey bu durumdan rahatsız olur ve bir adamın rüyasına girer. 

 

 ii) Rüya 

  

 ―Saruhan Bey, bütün heybetiyle, saçmış olduğu ışık ile önümde durdu ve bana 

yataktan kalkmamı emretti. Korkarak kalktım. Saruhan Bey‘le birlikte türbenin 

bulunduğu yere gittik. Saruhan Bey, bu türbenin kendisine yakışmadığını söyleyip 

çevresinin yeşilliklerle, çiçeklerle süslenmesini istedi. Yeşilin temizlik, saflık, huzur 

anlamına geldiğini söyleyerek, buraya gelen insanların huzurlu bir şekilde dönmelerini 

benden istedi.‖ (Pehlivan 2009: 92).   

 

 Saruhan Bey, rüyada türbenin görüntüsünü beğenmediğini, kendisine 

yakıĢmadığını söyleyerek etrafın yeĢillendirilmesini ister.  
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 iii) Rüya Sonrası 

 Adam, rüyanın etkisiyle o günden beri türbeye çiçek ve ağaçlar dikip 

yeĢillendirmektedir.  

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġstek /  Türbe 

Yapılmasının Nedeni 

Onarılan 

Mekân 

Sonuç 

 

Bir 

Sultan 

Türbenin 

bakımsız olması 

Saruhan 

Bey 

 

Saruhan Beyi, etrafın 

çiçeklerle yeĢilliklerle 

süslenmesini istemesi 

Saruhan Bey 

Türbesi 

 

Kutsal bir 

mekân 

onarılır 

 

 2.1.1.1.22. Hacı Zeynel Efendi Türbesi 

 Manisa‘nın Turgutlu ilçesinde Hacı Zeynel Efendi Türbesi hakkında anlatılan 

efsane, Hüseyin Akgül‘ün Turgutlu Evliyâ ve Menkıbeleri adlı eserinde yer alır. 

Efsanede, türbenin tadilatı sırasında gerekli olan parayı veren bir kadından 

bahsedilir. Türbenin tadilatıyla ilgili rüya motifi Turgutlu‘da anlatılan bu efsanede de 

görülür.  

 i) Rüya Öncesi 

 Turgutlu‘da Hacı Zeynel Efendi adında bir cami ve türbe vardır. Bu cami ve 

türbe tamir edilirken yeterli para bulunamaz. Bir gün Bursa‘dan bir kadın gelir ve 

yüklü bir yardım yapar. Bursa‘dan gelip, Turgutlu‘daki bir türbeye yardım 

edilmesinin sebebi sorulur.  

 

 ii) Rüya 

 Kadın, bir gece Hacı Zeynel Dede‘yi rüyasında görür.  

 

 ―Dede, ona camide bir tamirat olduğunu ve uzun süredir yapmayı düşündüğü hayrı 

buraya yapması gerektiğini söyler.‖ (Akgül 1995: 26) 

  

 iii) Rüya Sonrası 

 Hacı Zeynel Dede, kadının rüyasına girerek hayrı kendi türbesine yapmasını 

ister. Rüyanın yol göstermesiyle Manisa‘da yeterli miktarda toplanamayan para, 

Bursa‘daki kadın sayesinde tamamlanır. 
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Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġstek /  Türbe 

Yapılmasının Nedeni 

Onarılan 

Mekân 

Sonuç 

 

Bursalı 

bir kadın 

Cami ve 

türbenin tadilatı 

için yeterli 

paranın 

bulunamaması 

Hacı Zeynel 

Efendi 

 

Zeynel Dede, kadının 

yapacağı hayrı, kendi 

türbesine yapmasını 

istemesi 

Hacı Zeynel 

Dede Türbesi 

 

Kutsal bir 

mekân 

onarılır 

 

 2.1.1.1.23. Hüseyin Hakkı Baba Türbesi  

 Manisa‘nın Turgutlu ilçesinde Hüseyin Hakkı Baba türbesi hakkında anlatılan 

efsane, Hüseyin Akgül‘ün Turgutlu Evliyâ ve Menkıbeleri adlı eserinde yer alır. 

Efsanede, Hüseyin Hakkı Baba‘nın, türbesinin üzerinde bulunan hamamdan duyduğu 

rahatsızlık anlatılır. Veliler rüya aracılığıyla kendi türbeleriyle ilgili rahatsızlıklarını 

bildirip bunların düzeltilmesini isteyebilirler.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Turgutlu‘da bulunan Hüseyin Hakkı Baba türbesiyle ilgili anlatılan efsanede, 

Hüseyin Hakkı Baba türbesinin üzerindeki hamamdan rahatsız olduğundan rüyaya 

girer.  

 ii) Rüya 

   Rüyayı Muhiddin Dede adlı biri görür. 

 

―Türbesinin üstünde bulunan hamamdan başının altına su damladığını söyler.‖ (Akgül 

1995: 30) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Rüyadan etkilenen Muhiddin Dede, rüyada bildirilenlerin gerçek olduğunu 

görünce hemen türbeyi onarır. 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya Hazırlık Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġstek /  Türbe 

Yapılmasının Nedeni 

Onarılan 

Mekân 

Sonuç 

 

Muhiddin 

Dede 

Hüseyin Hakkı 

Baba‘nın 

türbesine su 

damlaması 

Hüseyin 

Hakkı 

Baba 

 

Türbesinin onarılmasını 

istemesi 

Hüseyin 

Hakkı Baba 

Türbesi 

Kutsal bir 

mekân 

onarılır 
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 2.1.1.1.24. Kızlar Türbesi  

 Muğla‘nın Dalaman ilçesinde bulunan Kızlar türbesi hakkında anlatılan 

efsane, Mehmet Naci Önal‘ın Muğla Efsaneleri adlı eserinde yer alır. Efsanede, 

türbenin olağanüstü yapılıĢı anlatılır. Türk dünyasına ait bazı efsanelerde, kutsal 

mekânların yapımında bazı olağanüstü olayların olduğu anlatılır. Bu 

olağanüstülüklerin en önemlisi mekânların bir gecede, olağanüstü kiĢiler tarafından 

yapılmasıdır.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Dalaman‘daki türbenin bir gecede olağanüstü Ģekilde yapıldığı anlatılır. 

 

 ii) Rüya  

 

―Adamın biri rüyasında, türbenin bulunduğu yerde birinin yattığını görür.‖ (Önal 

2005: 180) 

  

 iii) Rüya Sonrası 

 Adam sabah kalkar bakar ki türbe yok olmuĢ. AkĢama kadar gerekli 

malzemeyi getirip türbeyi yapmaya karar verir. Ustalar tutulur. Ertesi gün geldiğinde 

türbenin yapıldığını görür. Ġlk gidenler türbede kanaviçe iĢleyen bir kız görürler. 

Ondan sonra adı kızlar Türbesi olarak kalır (Önal 2005: 180). Adamın rüyası 

efsanenin hareket noktasıdır. Adam türbe kaybolduğu için türbenin olduğu yere yeni 

bir türbe yapmak istese de, olağanüstü özelliklere sahip bir kızın, türbeyi yapıp 

içinde oturduğunu görür.  

  

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya Hazırlık Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġstek /  Türbe 

Yapılmasının Nedeni 

Yapılan 

Mekân 

Sonuç 

 

Bir Adam ____ ____ 

 

Rüyasında gördüğü türbenin 

sabah yok olması 

Kızlar 

Türbesi 

Kutsal bir 

mekân 

yapılır 
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 2.1.1.1.25. Hasan Dede Türbesi  

 Rize‘de bulunan Hasan Dede türbesi hakkında anlatılan efsane, NeĢe IĢık‘ın 

hazırladığı Doğu Karadeniz Efsanelerini Derleme ve Araştırma adlı yüksek lisans 

tezinde yer alır. Efsanede, Hasan Dede‘nin ölmeden önce kendi türbesinin 

yapılmasını çocuklarına vasiyet etmesi ve öldükten sonra, vasiyeti unutan çocuklarını 

uyarması anlatılır. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Efsane ArdeĢen ilçesinde anlatılmaktadır. Hasan Dede hayattayken kendi 

mezarını yeğeni ile beraber kazar. Bir gün Hasan Dede çocuklarını çevresine 

toplayarak Ģöyle der: ―Ben ölünce, beni bu mezara gömün. Dört sene sonra mezarımı 

açın. Eğer, cansız vücudum çürüyüp toprak olmuĢsa, mezarı tekrar kapatırsınız. Ama 

vücudum çürümemiĢse o zaman türbemi yaparsınız.‖ Hasan Dede ölünce onu daha 

önceden açılan mezara gömerler. Aradan beĢ, altı sene geçer. Çocukları babalarının 

vasiyetini unutur. Çocukların vasiyeti unutması rüyanın hazırlık aĢamasıdır. 

 

 ii) Rüya 

 

 ―Bunun üzerine babaları rüyalarına girer. Bir din adamı da rüyasında Hasan 

Dede‘nin mezarının açılması gerektiğinin işaretlerini alır.‖ (IĢık 1998: 48). 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Mezar açılıp Dede‘nin çürümemiĢ olduğu görülünce, adına bir türbe yaptırılır. 

Hasan Dede rüyayı, vasiyetini unutan çocuklarıyla iletiĢime geçmek için araç olarak 

kullanır. Rüyadaki uyarıyı dikkate alan çocuklar ve din adamı olağanüstü bir Ģekilde 

cesedin çürümediğini görünce mezarın üzerine bir türbe yaptırırlar. 

  

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı Gören Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġstek /  Türbe 

Yapılmasının Nedeni 

Yapılan 

Mekân 

Sonuç 

 

Hasan 

Dede‘nin 

çocukları  

Vasiyetin 

unutulması 

Hasan 

Dede 

 

Cesedin çürümemesi Hasan Dede 

Türbesi 

 

Kutsal bir 

mekân inĢa 

edilir. 
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 2.1.1.1.26. Geyikli Baba Türbesi  

 Sivas‘ın Divriği ilçesinde bulunan Geyikli Baba türbesi hakkında alatılan 

efsane Kutlu Özen‘in Sivas ve Divriği Yöresinde Geyik Motifine Bağlı İnançlar, 

Adak Yerleri, Efsaneler adlı makalesinde yer alır. Geyik, Türk folklorundaki en 

önemli hayvanlardandır. Mitolojilerden destan, hikâye, masal ve efsanelere kadar 

bütün türlerde geyik kutsal bir hayvan olarak kabul edilmiĢtir. Bahaeddin Ögel, Türk 

Mitolojisi adlı eserinin birinci cildinde geyiğin Türk kültüründeki yerini Türk 

Mitolojisinde Geyik bölümünde örneklerle anlatır (Ögel 1989: 570-585). 

 

 i) Rüya Öncesi  

 Orhan Gazi zamanındaki ―Geyikli Baba‖ adlı eren ve Abdal Musa ile 

Kaygusuz arasındaki ―geyik donuna girme‖ hadisesi veliler için geyiğin önemini 

gösterir. Sivas Divriği‘de Geyikli Baba adlı bir türbe vardır. Bir söylentiye göre bu 

zatın hizmetinde bir geyik vardır. BaĢka bir söylentide Geyikli Baba, bir ağanın 

rüyasına girer.  

 

 ii) Rüya   

 

 ―Filan taşın altında mührüm, borazanım, kazanım ve kevgirim var. Onları çıkar; her 

Cuma akşamı mezarımın başında borazanımı öttür ve üzerime bir türbe yap.‖ (Özen 

1993: 13–16). 

  

 iii) Rüya Sonrası 

 Ağa, rüyada bildirildiği gibi mezarı açınca bildirilenlerin gerçek olduğunu 

görür. Bundan etkilenerek türbeyi yaptırır. 

  

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı Gören Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġstek /  Türbe 

Yapılmasının Nedeni 

Yapılan 

Mekân 

Sonuç 

 

Bir ağa ____ Geyikli 

Baba  

 

Geyikli Baba‘nın istemesi Geyikli Baba 

Türbesi 

Kutsal bir 

mekân inĢa 

edilir. 
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 2.1.1.1.27. Erenler Mekânı  

 Sivas‘ın DoğanĢar ilçesinde bulunan Erenler Mekânı hakkında anlatılan 

efsane Fikri Kahraman‘ın Doğanşar‘da Ziyaret Yerleri adlı makalesinde yer alır. 

Efsanede, bir türbe yapan Deli Mehmet anlatılır. Türk efsanelerinin bazılarında 

insanlar, velilerden aldıkları yardımların karĢılığında onlara türbe inĢa ettirirler. 

DoğanĢar‘da anlatılan efsanede de köydeki Deli Mehmet‘in yaptığı türbe bu Ģekilde 

yapılmıĢtır. 

  

 i) Rüya Öncesi  

 Deli Mehmet, bir gün atını kaybeder. Her tarafı karıĢ karıĢ arar, ama bulamaz.  

Kabrin yakınlarında dinlenir. Mezara yönelerek; ―Herkes seni ziyaret ediyor, medet 

umuyor. Atımı bulsana!‖ der ve ardından uyur. Mezarın baĢındaki bu serzeniĢi, 

göreceği rüyanın hazırlığıdır. 

 

 ii) Rüya 

 

 ―Biri; Kalk Mehmet atın burada, der. Uyanır kimseyi göremez. Tekrar uyur. Bu sefer 

ayağına birisi vurur ve kalk atın burada, kaybedersen bir daha bumlamazsın, der.‖ 

(Kahraman 1977: 26) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Uyandığında atının yanında olduğunu görür. Mezarda yatanın ulu bir kiĢi 

olduğunu anlar. Deli Mehmet, saygısından dolayı mezarın etrafını çevirir.  

 

  

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya Hazırlık Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġstek /  Türbe 

Yapılmasının Nedeni 

Yapılan 

Mekân 

Sonuç 

 

Deli 

Mehmet 

Atını kaybettikten 

sonra mezarın 

baĢında 

söylenmesi 

Veli 

 

Deli Mehmet, velinin rüyada 

iĢaretiyle atını bulması 

Erenler 

Mekânı 

Kutsal bir 

mekân 

düzeltilir. 
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 2.1.1.1.28. Pir Ali Baba Mezarı 

 Yozgat‘ta bulunan Pir Ali Baba mezarı hakkında anlatılan efsane, Zekeriya 

Karadavut‘un Yozgat Efsaneleri adlı yüksek lisans tezinde yer alır. Efsanede, Ali 

Baba‘nın olağanüstülükleri anlatılır. 

 

 i) Rüya Öncesi 

  Ali Baba, öküzün yanına geyik koĢarak tarla sürer. Bu olağanüstülüğe herkes 

ĢaĢırır.  

 ii) Rüya 

 

―Veli bir zat olan Ali Baba, ölümünden sonra mezarının inşasını rüyaya girerek ister.‖ 

(Karadavut 1992: 67) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

  Bu rüyadan sonra veli bir zat olduğunu bilen insanlar bir mezar yaptırırlar. 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġstek /  Türbe 

Yapılmasının Nedeni 

Yapılan 

Mekân 

Sonuç 

 

Halk ____ Pir Ali 

Baba 

 

Pir Ali Baba, mezarının 

yapılmasını istemesi 

Pir Ali 

Baba 

Mezarı  

Kutsal bir 

mekân 

yapılır. 

 

 Kutsal mekânların yapımıyla ilgili rüyaların olduğu efsanelerin kesitleri 

aĢağıdaki tabloda bir arada verilmiĢtir. 
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 Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġstek /  

Türbe Yapımının 

Nedeni 

Yapılan 

Mekân 

Sonuç 

 

Sultan 

Alâeddin‘i

n Annesi 

___ ____ Rüyasında Battal 

Gazi‘nin mezarının 

nerede olduğunu 

öğrenmesi  

Battal Gazi 

Türbesi 

Kutsal bir 

mekân 

inĢa edilir. 

Timur Buhara‘ya 

gidiĢi 

geciktirmesi 

Ahmet 

Yesevi 

Ahmet Yesevi‘nin, 

kendisine galibiyet 

müjdesi vermesi 

Ahmet Yesevi 

Türbesi 

Kutsal bir 

mekân 

inĢa edilir. 

II. Bayezit Ġstihareye 

yatması 

Sarı Saltuk  Sarı Saltuk‘un, 

kendisine müjdeli 

bir haber vermesi 

Sarı Saltuk 

Türbesi 

Kutsal bir 

mekân 

inĢa edilir. 

Mehmet 

adlı köylü 

Bir fenerin 

yapılacak 

olması 

Bir veli Bir velinin Sarı 

Saltuk‘un 

mezarının olduğunu 

söylemesi 

Sarı Saltuk 

ziyaretgâhı 

Kutsal bir 

mekân 

inĢa edilir. 

Ġmam 

Osman 

Zulbie‘nin 

hanımı 

____ Ġsak Baba  Rüyada gördükten 

sonra etkilendiği 

Ġsak Baba‘ya karĢı 

saygı duyması 

Ġsak Baba 

Türbesi 

Kutsal bir 

mekân 

inĢa edilir. 

Ġki 

bacanak 

Hayvanların 

yatırın etrafını 

kirletmesi 

Bir veli  Veli, sandukalı bir 

yatırın yapılmasını 

istemesi 

Veli yatırı Kutsal bir 

mekân 

inĢa edilir. 

Komutan Askerlerin 

kutsalı 

rahatsız etmesi 

ġeyh Ahmet  Kutsalın rahatsız 

edilmeme isteğini 

rüyada bildirmesi 

ġeyh Ahmet 

ziyareti 

Kutsal bir 

mekân 

inĢa edilir. 

Hazine 

arayan 

adam 

ġeyh Hasan‘ın 

mezarını 

kazmaya 

baĢlaması 

ġeyh Hasan  Rahatsız olan ġeyh 

Hasan, mezarında 

altın olduğunu 

söylemesi 

ġeyh Hasan 

Türbesi 

Kutsal bir 

mekân 

inĢa edilir. 

Bir Asker ÇalıĢtıkları 

yerde velinin 

naaĢının 

olması 

ġeyh Ömer  ġeyh Ömer rüyada 

bildirmesiyle 

naaĢının bulunması   

ġeyh Ömer 

Türbesi 

Kutsal bir 

mekân 

inĢa edilir. 

Bir Adam ____ Zekeriya 

Dede 

Zekeriya Dede‘nin 

rüyada görülmesi 

Zekeriya Dede 

türbesi 

Kutsal bir 

mekân 

inĢa edilir. 

Halk Türbe 

yapılıyor 

olması 

Bir veli Velinin 

Abdurrahman 

Gazi‘ye türbe 

istemesi 

Abdurrahman 

Gazi Türbesi 

Kutsal bir 

mekân 

inĢa edilir. 

Evin 

sahibi 

Ev yapması Nurullah 

Baba 

Nurullah Baba‘nın 

naaĢının evin 

temelinde olması  

Nurullah Baba 

Yatırı 

Kutsal bir 

mekân 

inĢa edilir. 

YüzbaĢı Uyumadan 

önce yanıp 

sönen ıĢık 

görmesi 

ġehit asker ġehit asker 

mezarının 

yapılmasını 

istemesi 

ġehit Mezarı  Kutsal bir 

mekân 

inĢa edilir. 
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Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġstek /  

Türbe Yapımının 

Nedeni 

Yapılan 

Mekân 

Sonuç 

 

Ali ____ Kabir Baba Kabir Baba, 

Ali‘den kabrini 

yaptırmasını 

istemesi 

Kabir Baba 

Kabri 

 

Kutsal bir 

mekân 

inĢa edilir. 

Hacı Ali ____ Bir yolcu Rüyada 

götürüldüğü yerde 

mezar olduğunu 

öğrenmesi 

Uryan Baba 

Mezarı 

 

 

Kutsal bir 

mekân 

inĢa edilir. 

Bir köylü IĢığın 

kaynağını 

araĢtıranlardan 

birinin Ermeni 

olması 

ġeyh Hasan 

Basri 

Ermeni‘nin 

gönderilmesini 

ister. Rüyadan 

etkilenen halk, 

ıĢığın kaynağında 

naaĢı görmesi 

ġeyh Hasan 

Basri Türbesi 

 

 

Kutsal bir 

mekân 

inĢa edilir. 

Köylüler Abdurrahman 

PaĢa‘nın 

naaĢının 

çalılıklara 

atılması 

Abdurrahma

n PaĢa 

 

Abdurrahman PaĢa, 

naaĢının bulunup 

defnedilmesini 

istemesi 

Gazi 

Abdurrahman 

PaĢa Türbesi 

 

 

Kutsal bir 

mekân 

inĢa edilir. 

Bir çoban Hayvanların 

Bakmaca 

Dede‘yi 

rahatsız etmesi 

Bakmaca 

Dede 

 

Hayvanlar rahatsız 

ettiği için mezarının 

korunmasını 

istemesi 

Bakmaca 

Dede Türbesi 

 

 

Kutsal bir 

mekân 

inĢa edilir. 

Halk Eren‘in 

mezarının 

çöplükte 

olması 

Eren 

 

Eren rüyada beni 

kurtarın der. 

Hüsameddin Efendi 

de türbe 

yapılmasını 

istemesi 

Eren Türbesi 

 

 

Kutsal bir 

mekân 

inĢa edilir. 

Havva, 

Cahit, 

Kübra 

Emetullah 

Sultan‘ın 

rahatsız 

edilmesi 

Emetullah 

Sultan (Veli) 

 

Emetullah Sultan 

kendisine bir türbe 

yapılmasını 

istemesi 

Emetullah 

Sultan Türbesi 

 

Kutsal bir 

mekân 

inĢa edilir. 

Bir Sultan Türbenin 

bakımsız 

olması 

Saruhan Bey 

 

Saruhan Beyi, 

etrafın çiçeklerle 

yeĢilliklerle 

süslenmesini 

istemesi 

Saruhan Bey 

Türbesi 

 

Kutsal bir 

mekân 

onarılır 

Bursalı bir 

kadın 

Tadilat için 

paranın 

bulunamaması 

Hacı Zeynel 

Efendi 

 

Zeynel Dede, 

kadının yapacağı 

hayrı, kendi 

türbesine yapmasını 

istemesi 

 

Hacı Zeynel 

Dede Türbesi 

 

 

 

 

 

 

 

Kutsal bir 

mekân 

onarılır 
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 Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġstek /  Türbe 

Yapımının Nedeni 

Yapılan 

Mekân 

Sonuç 

 

Hasan 

Dede‘nin 

çocukları,  

din adamı 

Vasiyetin 

unutulması 

Hasan 

Dede 

 

Cesedin çürümemesi Hasan Dede 

Türbesi 

 

Kutsal bir 

mekân 

inĢa edilir. 

Bir ağa ____ Geyikli 

Baba  

 

Geyikli Baba‘nın istemesi Geyikli Baba 

Türbesi 

Kutsal bir 

mekân 

inĢa edilir. 

Deli 

Mehmet 

Atını 

kaybettikte

n sonra 

mezarın 

baĢında 

söylenmesi 

Veli 

 

Deli Mehmet, velinin 

rüyada iĢaretiyle atını 

bulması 

Erenler 

Mekânı 

Kutsal bir 

mekân 

düzeltilir. 

Halk ____ Pir Ali 

Baba 

 

Pir Ali Baba, mezarının 

yapılmasını istemesi 

Pir Ali Baba 

Mezarı  

Kutsal bir 

mekân 

yapılır. 

Bir Adam ____ ____ 

 

Rüyasında gördüğü türbe, 

sabah yok olması 

Kızlar Türbesi Kutsal bir 

mekân 

yapılır 

Tablo 40: Efsanelerde T., Y. ve M.’ların ĠnĢasıyla Ġlgili Rüyaların Kesitleri 

 

 Dinî mekânların yapımıyla ilgili rüyaların olduğu yirmi sekiz efsane tespit 

edilmiĢtir. Bu yirmi sekiz rüyayı görenlerin kimler olduğu aĢağıdaki grafikte 

oranlarıyla verilmiĢtir. 

 

 

             Grafik 104: Türbe, Yatır ve Mezarların ĠnĢasıyla Ġlgili Rüyaları Görenler 

 

16; 57% 

3; 11% 

3; 11% 

1; 3% 

1; 3% 

1; 3% 

1; 4% 1; 4% 1; 4% 

Halktan Biri / Birkaçı

PadiĢah

Komutan / Asker

PadiĢahın Annesi

Ağa

Çoban

Deli

Ġmamın Karısı

Velinin çocukları
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 Türbe, mezar gibi kutsal mekânların yapılması veya onarılması ile ilgili 

rüyaları en çok, on yedi efsane ve %57‘lik oranla halktan biri veya birkaçı görür. 

Ahmet Yesevi, Sarı Saltuk gibi önemli kiĢilerin türbelerinin yapımında, padiĢah ve 

padiĢah annelerinin gördüğü rüyalar etkilidir. Yirmi sekiz efsane içinde bu rüyaların 

oranı dört efsane ile %14‘tür. Üç (%11) efsanede rüyayı görevleri gereği bir yerleri 

düzelten komutan veya askerler görür. Ağa, çoban, deli ve imamın karısı ve velinin 

çocukları birer (%3) efsanede rüyayı gören kiĢilerdir. Yirmi sekiz efsanede de rüyayı 

gören kiĢiler, din ulularına duydukları saygıdan dolayı kutsal mekânları inĢa etmekte 

veya onarmaktadır. 

 Kutsal mekânların yapımıyla ilgili görülen rüyaların hazırlıkları aĢağıdaki 

grafikte oranlarıyla verilmiĢtir.  

 

 

                         Grafik 105: T., Y. ve M.’ların ĠnĢasıyla Ġlgili Rüyaların Hazırlık AĢamaları 

 

 Türbe, mezar gibi mekânların yapımında rüyalar en çok din ulularının, 

insanlar veya hayvanlar tarafından rahatsız edilmesi sonucu görülür. Yirmi yedi 

efsanenin sekizinde (%29) rahatsız olan din uluları, insanların rüyasına girerek türbe 

8; 29% 

3; 11% 

2; 7% 2; 7% 

1; 4% 
1; 4% 

1; 4% 

1; 4% 

1; 

4% 

7; 26% 

Ġnsanların / Hayvanların

Kutsalı Rahatsız Etmesi

Kutsalın Mezarı

Çevresinde Yapı

Yapmak
Kutsalın Mezarının

Belirsiz Olması

Türbelerin Bakımsız

Olması

Tadilat Ġçin Paranın

Olmaması

Vasiyetin Unutulması

Görülen Kutsal IĢık

Sefere Çıkamama

Ġstihareye Yatma

Hazırlık Durumu Yok
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veya yattıkları yerlerin korunaklı hale getirilmesini istemektedirler. Bu rüyalarda 

istek açıkça dile getirilmektedir. Üç (%11) efsanede insanlar kutsalın mezarının 

yanına yeni yapılar yaptıklarında, din uluları rüyaya girerek orada yattıklarını 

bildirmek için rüyaya girerler. Ġki (%7) efsanede din uluları mezarları belli 

olmadığından insanların rüyasına girerek mezar istemektedirler. Ġki (%7) efsanede 

türbeler bakımsız olduğu için veliler rüyaya girerek insanları uyarırlar. Verilen 

vasiyetin unutulduğu bir (%4) efsanede, veli vasiyeti hatırlatmak için rüyaya 

girmektedir. Bir efsanede kutsal bir ıĢık gören askerler, bu ıĢığın hikmetini ancak 

rüyada öğrenebilirler. Timur, sefere çıkmayı geciktirdiği için rüya görmektedir. Bir 

efsanede ise rüyanın hazırlığı istihareye yatmıĢ olmaktır. Yedi (%26) efsanede ise 

rüyaların hazırlık durumu yoktur. Hangi amaçla görülmüĢ olursa olsun, bütün 

efsanelerde rüyanın amacı kutsal mekânların yapılmasını sağlamaktır.  

 Kutsal mekânların yapımı için rüyaya giren din ulularının, halka göre çeĢitli 

dinî unvanları vardır. Veli olarak kabul edilebilecek din ulularına halk, aĢağıdaki 

grafikte bir arada verildiği gibi çeĢitli unvanlar verir. Bu unvanlar yapılan kutsal 

mekânlarda da görülür. 

 

 

                             Grafik 106: T., Y. ve M.’ların ĠnĢasıyla Ġlgili Rüyalara Giren Din Uluları 

 

 Yirmi altı efsanede rüyaya en çok girenler, yedi efsane ve %27‘lik oranla 

velilerdir. Unvanı ―Baba‖ olanlar ise altı (%23) efsanede rüyaya girerler. Dört (%15) 

efsanede Ģeyhler rüyaya girerler. Bu efsaneler ―ġeyh‖ kavramının yaygın olarak 

7; 27% 

6; 23% 

4; 15% 

3; 11% 

2; 8% 

2; 8% 

1; 4% 
1; 4% 

Veli

Baba

ġeyh

Dede

Eren
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kullanıldığı Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde anlatılır. Üç (%11) 

efsanede dede unvanlı din uluları rüyaya girer. Balkanlarda anlatılan iki (%8) 

efsanede rüyaya girenler erenlerdir. Ġki efsanede Ģehitler rüyaya girerek naaĢlarının 

bulunmasını isterler. Mutasavvıf Ahmet Yesevi bir efsanede rüyaya girer. Bir 

efsanede de bir hacı rüyaya girer.   

 Kutsal mekânlar üç farklı nedenden dolayı yapılır. AĢağıdaki grafikte bunun 

oranları verilmektedir. 

 

 

              Grafik 107: Türbe, Yatır veya Mezar Yapılmasının Nedeni 

 

 Yirmi yedi efsanenin on beĢinde (%52) din ulusu rüyaya girerek kendisine bir 

türbe veya türbesinin onarılmasını istemektedir. Türbe istemelerinin en önemli 

nedenleri, insanların veya hayvanların onları rahatsız etmeleri ve mezar yerlerinin 

belirlenmesini istemeleridir. Dokuz (%31) efsanede, insanlar farklı nedenlerle rüyada 

gördükleri din ulularına duydukları saygının bir ifadesi olarak onlara kutsal mekân 

inĢa ederler. Ahmet Yesevi ve Sarı Saltuk‘un türbeleri bu amaçla yapılan türbelere 

iki önemli örnektir. Dört (%14) efsanede rüyasında din ulusunun naaĢını gören 

insanlar rüyadan sonra naaĢları rüyada bildirilen yerde görünce türbe yaptırmaya 

karar verirler. Kızlar Türbesi adlı efsanede, rüyada görülen türbe yok olunca yenisi 

yapılmak istenir. 

 AĢağıdaki grafikte rüyaların yol göstermesiyle inĢa edilen veya onarılan 

kutsal mekânların bulunduğu coğrafi bölge veya ülkelerin dağılımı verilmiĢtir.  

15; 52% 
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4; 14% 

1; 3% 

Din ulusunun

Rüyaya Girerek

Ġstemesi

Rüyaya Görülen

Din Ulusuna Saygı

Duyulması

Rüyada Din

Ulusunun NaaĢının

Görülmesi

Rüyada Görülen

Türbenin Yok
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                           Grafik 108: ĠnĢa Edilen Türbelerin Bölge ve Ülkelere Göre Dağılımı 

 

 Rüyaların yol göstermesiyle inĢa edilen kutsal mekânlar en çok Doğu 

Anadolu bölgesinde yer alır. Yirmi sekiz efsanenin altısı (%21) bu bölgede anlatılır. 

Ege bölgesinde beĢ (%18), Ġç Anadolu ve Marmara bölgelerinde dörder (%14), 

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ikiĢer (%7), Karadeniz bölgesinde bir 

(%4) efsane anlatılır. Romanya‘da iki (%7), Kazakistan‘da bir (%4) ve Kıbrıs‘ta bir 

(%4) efsane anlatılır. 

 Rüyaların gerçeğe iĢaret etmesi ve bunların doğru çıkması rüyaların 

insanların günlük yaĢamlarında önemli bir yeri olduğunu gösterir. Rüyalara duyulan 

bu güvenden dolayı rüyalarla bulunan mezarların türbe oluĢumunda önemli katkıları 

vardır. Bu rüyalar, Anadolu ve Rumeli‘de neden bu kadar ermiĢ mezarının 

olduğunun da cevabıdır. 

 

 2.1.1.2. Türbe, Yatır, Mezarlarda Yatanların Ġkazlarıyla ilgili Rüyalar 

 Türbe, yatır veya mezarlarda yatan din uluları rüyaları insanları ikaz etmekte 

bir iletiĢim aracı olarak kullanırlar. Bu rüyaların olduğu efsanelerin ortak temi 

kutsalın rahatsız edilmemesi, kutsala dokunulmaması gerektiğidir. Bu ikazlarda, veli 

kültüne saygısızlıklarından dolayı insanları uyarmak ve insanlara yol göstermek 
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amaçlanır. Veli kültüne saygısızlıktan dolayı yapılan ikazlarda külte saygıyı 

artırmak, uyarıları dikkate almayanları cezalandırmak veya korkutmak amaçlanır. 

Saygısızlık devam ederse din ulusu maddi cezalar verebileceği gibi bu saygısızlığın 

sonucunda kiĢi hayatını da kaybedebilir. Din ulularının ikazlarını içeren rüyalar 

sonunda bir ceza olup olmamasına göre ikiye ayrılarak incelenmiĢtir. 

 

 2.1.1.2.1. Sonunda Ceza Olan Ġkazlar 

 Türbede yatan din uluları rüyalardaki ikazları dikkate almayan insanlara 

maddi cezalar verir. Bu ikazlar genellikle veli kültüne yapılan saygısızlıklarla 

ilgilidir. Veli, ilk uyarıları dikkate alınmazsa ikinci uyarıdan sonra ceza verir.  Veli 

bazen cezalandırdığı kiĢinin daha sonraki doğru davranıĢlarından dolayı onu 

affederek fiziksel rahatsızlığı ortadan kaldırır. Rüyadaki ikazın dikkate alınmaması 

sonucu verilen fiziksel cezalar, veli kültüne duyulan saygıyı korkuyla karıĢık bir 

duyguyla artırır. Din uluları, türbeleri yıkılmak istendiğinde, mezarlarının yeri 

değiĢtirildiğinde, türbenin çevresine ve eĢyalarına zarar verildiğinde, türbelerindeki 

eĢyalar menfaat için kullanıldığında, türbelerinde yanlıĢ uygulamalar yapıldığında 

insanların rüyalarına girerek ikazlarda bulunurlar. Bu yöndeki ikazların olduğu 

efsaneler, uyarıların nedenlerine göre bir arada verilmiĢtir. ġehirlerin alfabetik listesi 

dikkate alınmamıĢtır. Ġlk olarak dinî mekânların yıkılmak isteyenlerin rüyada 

uyarılmasıyla ilgili efsaneler verilmiĢtir. 

 

 2.1.1.2.1.1. Hindi Baba Efsanesi  

 Anadolu efsanelerinde, dinî mekânlar yıkılmak istendiklerinde, insanların 

çeĢitli Ģekillerde ikaz edildiklerine inanılır. Bu ikazların en etkili yolu rüyada bu iĢi 

üstlenenlerin uyarılmasıdır. Bu uyarıların dikkate alınması için rüyanın hemen 

ardından insanlara ceza verilir.  

 Diyarbakır‘da Hindi Baba hakkında anlatılan efsane M. H. Yavuz‘un 

Diyarbakır Efsaneleri adlı eserinde yer alır. Efsanede, din ulusunun, mezarını 

yıkmak isteyenleri uyarması anlatılır.  

 

 



747 

 

  

 i) Rüya Öncesi 

 Hindi Baba, Hindistan‘dan dan gelmiĢ üç derviĢten biridir. Hindi baba 

öldükten sonra mezarını yıkmak istemiĢler. Hindi Baba, bu yıkımı durdurmak için 

yetkilinin rüyasına girer. 

  

 ii) Rüya 

 

 ―Hindi Baba, kendisini rahat bırakmalarını yoksa onları cezalandıracağını söylemiş.‖ 

(Yavuz 1993: 276) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Rüyanın hemen ardından kazmayı vuran ilk iĢçi ölür. Bu ikazlardan sonra 

mezarı yıkmaktan vazgeçerler. Rüyanın hemen ardından bir iĢçinin ölmesi kutsala 

dokunulmaması gerektiğini gösterip rüyanın inandırıcılığını artırır. 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya Hazırlık Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġkaz Ceza Sonuç 

 

Bir 

yetkili 

Hindi Baba‘nın 

mezarını yıkmak 

istemeleri 

Hindi Baba 

 

Kendisini rahat 

bırakmalarını ister. 

Kazmayı 

vuran ilk 

iĢçi ölür. 

Mezarı 

yıkmaktan 

vazgeçerler 

  

 2.1.1.2.2. Muğdat Efsanesi  

 Dinî mekânları yıkmak veya yerini değiĢtirmek isteyen insanların elleri 

ayakları din ulusunun verdiği cezayla tutularak felç olur. ġehitlerin mezarlarını 

yıkmak veya yerini değiĢtirmeye çalıĢmak, Ģehide saygısızlık olarak kabul edilir. Din 

uluları hatalarını anlayan insanları affedip iyileĢtirebilirler. Bu saygısızlığa ve 

ardından affedilmeye bir örnek, Mersin‘deki Muğdat efsanesinde anlatılır. Efsane A. 

B. Alptekin‘in Mersin Efsaneleri adlı makalesinde yer alır. Efsanede, kesik baĢın, 

mezarını kaldırmak isteyen insanların ikaz edilmesi anlatılır. 

  

 i) Rüya Öncesi 

 Bir kiĢi rüyasında Hz. Muhammet‘i gördükten sonra girdiği bir savaĢta baĢı 
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kesilerek Ģehit olmuĢ. Kesik baĢ kilometrelerce yuvarlanarak Muğdat‘a gelmiĢ. 

Buraya küçük bir mezar yaptırılmıĢ. Zamanla yol geçmesi için, mezar kaldırılmak 

istenmiĢ. Fakat buraya kim kazma, balta vurduysa hemen eli ayağı tutulmuĢ. Bu 

duruma sinirlenip kendisi yıkmaya çalıĢan belediye baĢkanının da sonu aynı olmuĢ.  

 

 ii) Rüya 

  Bir müddet sonra baĢkan rüyasında bu ermiĢ kiĢiyi görmüĢ.  

 

―Rüyada mezarın yerine bir türbe yaptırması durumunda iyileşeceği söylenmiş.‖ 

(Alptekin 1987: 22). 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Ertesi gün oraya küçük bir türbe yaptırılmıĢ ve baĢkan iyileĢmiĢ. ġehidin 

mezarını kaldırmaya çalıĢarak onu rahatsız eden birçok insan cezalandırılmıĢ. 

Rüyaya giren Ģehit, hatalarını düzeltmeleri için bir Ģans verir. ġehit mezarının 

türbeye dönüĢtürülmesiyle, felç olan insanlar iyileĢir. 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya Hazırlık Rüyada 

Görülen  

Rüyanın Ġkaz Ceza 

 

Sonuç 

 

Muğdat 

Belediye 

BaĢkanı 

ġehide ait mezarı 

yıkmak 

istediğinden felç 

olması 

ġehit 

 

Mezar yerine türbe 

yaparsa iyileĢeceği 

bildirilir. 

Eli 

ayağı 

tutulur 

 

Mezarı türbeye  

çeviren baĢkan  

ĠyileĢir 

   

 2.1.1.2.1.3. ġahidi Türbesi    

 Kutsal mekânların yıkılmak istenmesinin nedenleri; yenileme çalıĢmaları, yol 

yapım güzergâhında olmaları ve mekânların yerine okul gibi sosyal alanların 

yapılmak istenmesidir. Muğla‘da ġahidi Türbesi hakkında anlatılan efsane M. N. 

Önal‘ın Muğla Efsaneleri adlı eserinde yer alır. ġahidi, Muğla‘nın âlimlerindendir. 

Efsanede, türbesine dokunulmasını istemeyen din ulusunun, insanları ikaz etmesi 

anlatılmaktadır. 
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 i) Rüya Öncesi 

 Muğla‘nın Dokuzçam köyünde belediye baĢkanının biri, ġahidi adlı velinin 

türbesinin yakınındaki bir duvarı yıktırıp, yenisinin yapılmasını ister. ġahidi, 

türbesine dokunulmasına istemez.  

 

 ii) Rüya 

 ġahidi, belediye baĢkanının rüyasına girer. 

 

 ―Yıktırma duvarı, der. Buna rağmen başkan yıkma emrini verir. Şahidi tekrar 

başkanının rüyasına girip bu duvarı yıkarsan ben de belediyeyi yakarım, der.‖ (Önal 

2005: 319) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Belediyenin üst tarafı tutuĢur. Buna rağmen baĢkan kararından vazgeçmez. 

Yıkmaya gidenlerin hiçbiri, ilk kazmayı vurmak istemez. En sonunda belediye 

çavuĢu eline kazmayı alır. Tam kazmayı indireceği vakit eli yukarıda asılı kalır. 

Herkes, hatasını anlar ve duvarı yıkmaktan vazgeçilir. ġahidi, rüyada insanları uyarsa 

da dikkate alınmaz. Rüyadaki uyarıda olduğu gibi belediyenin üst tarafının tutuĢması 

insanları kararından vazgeçirmez. Eline kazmayı alan belediye çavuĢunun elinin 

yukarıda asılı kalması insanları kararını değiĢtirir.  

  

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġkaz Ceza Sonuç 

 

Belediye 

BaĢkanı 

Türbenin 

duvarını yıkmak 

istemesi 

ġahidi  

 

BaĢkana, duvarı 

yıkarsa belediyeyi 

yakacağını söyler 

Belediyenin 

üstü tutuĢur, 

bir çalıĢanın 

eli asılı kalır. 

Türbenin 

duvarını 

yıkmaktan 

vazgeçerler. 

 

 2.1.1.2.1.4. Sül Efendi  

 Din uluları insanların rüyalarına girerek kendilerine ait olmasa da dinî 

mekânlara zarar verilmesine engel olmaya çalıĢırlar. Ġlk baĢlarda uyarıyı dikkate 

almayan insanlar, din ulularının fiziki uyarılarıyla uyarıya uygun hareket ederler. 

Muğla‘da Sül Efendi hakkında anlatılan efsane, M. N. Önal‘ın Muğla Efsaneleri adlı 
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eserinde yer alır. Efsanede, mezarlığa okul yaptırmak isteyen insanların, din ulusu 

tarafından ikaz edilmesi anlatılır. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Muğla‘nın Yerkesik beldesinde köylüler mezarlığa okul yaptırmak isterler. 

Mezarlığa okul yapılacak olması Sül Efendi‘yi rahatsız eder. Ġnsanları uyarmak için 

rüyalarına girer. 

   

 ii) Rüya 

  

 ―Sül Efendi muhtarın rüyasına girer ve ―Yapmayın!‖ der.‖ (Önal 2005: 320) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Yerkesikliler muhtarın rüyasını dikkate almayıp okulu yaparlar. Okul çok 

kısa bir zaman sonra yıkılır. Tekrar yapılsa da bir kez daha yıkılır. Köylüler 

hatalarını anlarlar ve okulun inĢaatını baĢka yere kaydırırlar. Sül Efendi‘nin rüyadaki 

uyarısı ancak okul yıkıldıktan sonra dikkate alınır. Din ulusunun fiziki müdahalesiyle 

mezarlığa okul yapımından vazgeçilir.   

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya Hazırlık Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġkaz Ceza Sonuç 

 

Yerkesik 

Muhtarı 

Köylülerin 

mezarlığa okul 

yapmak istemeleri 

Sül Efendi 

 

Mezarlığa okulun 

yapılmaması gerektiğini 

söyler. 

Birkaç defa 

yapılan okul her 

seferinde yıkılır. 

Mezarlığa 

okul 

yapımından 

vazgeçilir. 

 

 2.1.1.2.1.5. ġemsi Ana Mezarı   

 Belediyeler, imar veya düzenleme iĢlerinde engel olduklarını düĢündükleri 

türbe veya mezarları yıkmak isterler. Kültüne ait unsura dokunulmasından rahatsız 

olan din ulusu, insanları rüyalarında uyarır. Uyarıları dikkate alınmayınca da bazen 

binaları yakarak ceza verir. Muğla‘da ġemsi Ana mezarı hakkında anlatılan efsane, 

M. N. Önal‘ın Muğla Efsaneleri adlı eserinde yer alır. Efsanede, uyarıları dikkate 

alınmayan din ulusunun belediyeyi yakması anlatılır. 
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 i) Rüya Öncesi 

 Belediye imar çalıĢmaları çerçevesinde ġemsi Ana‘nın mezarını kaldırmak 

ister. ġemsi Ana, mezarının kaldırılmak istenmesinden rahatsız olur. Rüyaya girerek 

insanları uyarır. 

 ii) Rüya 

 

―Şemsi Ana, o gece Belediye Başkanı‘nın rüyasına girer ve mezarı kaldırırlarsa 

belediyeyi yakacağını söyler.‖ (Önal 2005: 320) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 BaĢkan rüyadaki uyarıyı ciddiye almaz. Mezarın yerini değiĢtirir. Bir gün 

sonra belediye binası yanar. Söndürmek isteseler de, Muğla‘nın bütün suları kesik 

olduğundan bina tamamen yanar. ġemsi Ana, rüyadaki uyarılarını kimse dikkate 

almayınca belediye binasını yakar. 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya Hazırlık Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġkaz Ceza Sonuç 

 

Belediye 

BaĢkanı 

ġemsi Ana‘nın 

mezarını 

kaldırmak 

istemesi 

ġemsi 

Ana 

 

Mezarını kaldırırsa 

belediye binasını 

yakacağını söyler 

Belediye 

binasını 

yanar 

Mezarın yeri 

değiĢtirildiği için 

belediye binasını 

yakar 

 

 2.1.1.6. Bir Mezarlık   

 Yol yapımı esnasında yol üzerindeki kutsal mekânların kaldırılamaması sık 

rastlanılan motiflerdendir. Din uluları rüyaya girerek yol yapımı güzergâhında olan 

mezar veya türbelerine dokunulmamasını isterler. Uyarıların dikkate alınması için de 

önceden maddi zarar verirler. Bu ikazlardan hem iĢ makineleri hem de insanlar zarar 

görmektedir. En zengin motif; yıkım iĢinde iĢ makinelerinin hasar görmesidir. 

Genellikle dozerlerin, kepçelerin bıçakları, uçları kırılmakta; motorları 

bozulmaktadır. Trabzon‘da anlatılan efsane Ali Çelik‘in Trabzon-Şalpazarı Çepni 

Kültürü adlı eserinde yer alır. 
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 i) Rüya Öncesi  

 Trabzon‘da bir yol yapılırken bir mezarlığa denk gelinir. Dozerler yol 

üzerindeki bir mezarı yıkmak isteyince bıçak ikiye ayrılır. Gidip bıçağı yaptırıp 

gelirler, fakat bu uç da dayanmaz. Bu durum bir adamın rüyasına girer.  

  

 ii) Rüya 

 

 ―Adam rüyasında buradan yol vurma, ocağın yıkılır, ağzın devrilir, şeklinde sözler 

işitir.‖ (Çelik 1999: 145).   

 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Bu olaydan sonra yolun yönü değiĢtirilir Rüyada yapılan ikaz iĢe yarar ve bu 

dinî mekâna zarar verilmez. Rüya öncesinde iĢ makinelerinin sürekli zarar görmesi 

rüyadaki uyarının dikkate alınmasını sağlar. 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġkaz Ceza Sonuç 

 

Bir 

Adam 

Yol üzerindeki 

mezarlığı 

kaldırmak 

istemeleri 

____ 

 

Oraya yol yapılmaması 

gerektiği yoksa ocağının 

yıkılacağı, ağzının 

devrileceği söylenir. 

ĠĢ 

makinelerini 

bozulur. 

Yolun 

yönü 

değiĢir. 

 

 2.1.1.2.1.7. Dede Dağı Yatırı  

 Veli kültü veliyle beraber türbesini de bütün unsurlarıyla kapsamaktadır. 

Veliye gösterilen saygı türbeye ve türbenin etrafına da gösterilir. Türbenin 

etrafındaki hayvanlara, ağaçlara, duvarlara, çatıdaki kiremitlere, içerideki herhangi 

bir eĢyaya zarar vermek; etrafından ya da içinden herhangi bir Ģeyi (taĢ, kiremit, 

odun, kumaĢ, altın, tespih, ibrik vb.) alıp götürmek yasaktır. Bu yasaklara 

uymayanlar rüyada ikaz edilir. Ġkazlara kulak asmazlarsa cezalandırılır. Kayseri 

Yerköy‘de Dede Dağı adlı yatır hakkında anlatılan efsane Erdoğan Altınkaynak‘ın 

Yerköy‘de Bir Yatır: Dede Dağı adlı makalesinde yer alır. Efsanede, din ulusunun 

yatırının etrafındaki odunları götüren bir oduncuyu ikaz etmesi anlatılır. 
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 i) Rüya Öncesi 

 Bir at arabacısı yatırın etrafından kıĢ için odun kesmiĢ. Bir kısmını evine 

götürmüĢ, bir kısmını da vakit geç olduğu için bir gün sonraya bırakmıĢ. Yatırın 

etrafındaki odunları kesip götürmesi yatırdaki dedeyi rahatsız eder. Bu rahatsızlık 

rüyanın hazırlık aĢamasıdır.  

 

 ii) Rüya 

 Bu adam gece bir rüya görür. 

 

 ―İki jandarmanın kapıyı çaldığını ve kendisine seslendiklerini görür. Suçunun ne 

olduğunu sorunca, jandarmalar yerden bir ağaç kütüğü kaldırırlar. Bu kütükten kanlar 

damlamaktadır.‖ (Altınkaynak 1987: 27) 

 

 iii) Rüya Sonrası  

 Rüyadan sonra adam, Dede tarafından cezalandırılır. Adamın eli ayağı 

çarpılır, ağzı eğrilir. Ağaçları geri götürüp yerine koyunca adam eski haline döner, 

ama bir gün sonra da ölür. Efsanede veli, mekânı etrafındaki ağaçları kendi 

vücudundan uzuvlar olarak görmektedir. Kesildikleri anda kanamaktadırlar. Bu 

durumun yarattığı rahatsızlığı rüyada bildirmesine rağmen uyarıları göz ardı edenleri 

cezalandırmıĢtır.  

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya Hazırlık Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġkaz Ceza Sonuç 

 

Bir at 

arabacısı 

Dedenin yatırının 

etrafındaki 

odunları kesmesi 

Ġki 

jandarma 

 

Jandarmaların 

yerden 

kaldırdıkları 

kütükten kan 

damlamaktadır 

Adam eli 

ayağı 

çarpılır, bir 

gün sonra 

ölür 

Kesilen odunlar 

yerine bırakılsa 

da kutsal 

dokunduğu için 

ölür. 

 

 2.1.1.2.1.8. Dedenin Tepesi  

 Yozgat‘ta Dedenin Tepesi hakkında anlatılan efsane Z. Karadavut‘un Yozgat 

Efsaneleri adlı yüksek lisans tezinde yer alır. Efsane Kayseri‘de anlatılan efsaneyle 
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benzer motiflere sahiptir. Efsanede, bir dedenin, mezarının etrafındaki ağaçları kesen 

adamı cezalandırması anlatılır. 

 

 i) Rüya Öncesi 

  Bir adam Dedenin Tepe‘si olarak adlandırılan yerden odun kesmiĢ. Gece bir 

rüya görmüĢ. Rüyasında; 

 

ii) Rüya 

  

―Jandarmalar kapısını çalmış, yerden bir kütük kaldırmışlar. Bu kütükten kan 

damlıyormuş.‖ (Karadavut 1992: 270)  

 

 iii) Rüya Sonrası  

 Adam sabahleyin uyandığında elinin ayağının çarpılmıĢ, ağzının eğilmiĢ 

olduğunu fark eder. Odunları yerine bıraktıktan sonra adam düzelir, ama bir iki gün 

sonra da ölür. 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya Hazırlık Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġkaz Ceza Sonuç 

 

Bir 

adam 

Dedenin 

Tepesinin 

etrafındaki 

odunları kesmesi 

Ġki 

jandarma 

 

Jandarmaların 

yerden 

kaldırdıkları 

kütükten kan 

damlamaktadır 

Adamın eli 

ayağı 

çarpılır, bir 

gün sonra 

ölür 

Kesilen odunlar 

yerine bırakılsa 

da kutsal 

dokunduğu için 

ölür. 

 

 2.1.1.2.1.9. Dede Mezarı  

 Muğla‘da anlatılan efsanede rüyanın iĢlevi uyarmak değildir. Kutsalı rahatsız 

eden bir adamın baĢına neler geldiği rüya aracılığıyla bildirilir. Rüyanın amacı 

insanların bundan ders alarak kutsalın rahatsız edilmemesi gerektiğini bildirmektir. 

Dede Mezarı hakkında anlatılan efsane M. N. Önal‘ın Muğla Efsaneleri adlı eserinde 

yer alır. 

 i) Rüya Öncesi  

 Mezarın etrafındaki ağaçlara zarar vermek mezardaki din ulusunu rahatsız 
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eder. Bu rahatsızlığını rüyada bildirir ve insanları ikaz eder. Muğla Ortaca‘da bir 

dedenin mezarının dibindeki çınar ağacı kesilir. Dede, bu durumdan çok rahatsız 

olduğu için birinin rüyasına girer.  

 

 ii) Rüya 

 ―Kesilen çınar ağacından bin kumrunun sağa sola gittiğini, kumruların onun 

askerleri olduğunu söyler.‖ (Önal 2005: 309) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Bu ikazlardan sonra çınar ağacını kesen kiĢi kalp hastası olur. KuĢ donuna 

girmeye örnek bu efsanede Dede, mezarının tepesindeki çınar ağacının kesilmesiyle 

ağaçtaki kumruların yuvasız kaldıkları için sağa sola dağıldıklarını söyler. Bu 

kumrular onun askerleri olduğu için ağacı keserek onu ve askerlerini rahatsız eden 

adam kalp hastası olur. Rüyada bir ikaz yoktur. Kutsalı rahatsız eden kiĢinin 

cezalandırılarak kalp hastası haline getirildiği rüyada birine bildirilir. 

 

 Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġkaz Ceza Sonuç 

 

Bir 

Adam 

Dedenin 

mezarındaki 

çınarın 

kesilmesi 

Dede Çınarı kesen 

adamın 

cezalandırıldığını 

söyler 

Ağacı kesenin 

kalp hastası 

olduğu rüyada 

bildirilir. 

Herkes 

adamın neden 

kalp hastası 

olduğunu 

öğrenir. 

 

 2.1.1.2.1.10. Garip Dede Yatırı  

 Türbenin ağaçlarından bir yaprağın bile dalından veya düĢtüğü yerden 

alınması yasaktır. YanlıĢlıkla bile olsa bu hatayı yapanlar rüyalar vasıtasıyla ikaz 

edilirler. Balıkesir‘de Garip Dede yatırı hakkında anlatılan efsane Necmi Akyalçın‘ın 

Balıkesir Yöresinde Yatır Efsaneleri Üzerine Bir Araştırma adlı eserinde yer alır. 

Efsanede, türbenin etrafındaki ağaçların yapraklarını yanlıĢlıkla evine götüren bir 

adamın ikaz edilmesi anlatılır.  
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 i) Rüya Öncesi 

 Garip Dede yatırı ile ilgili anlatılan efsanede, bir çoban koyunlarını otlatırken 

yatırın baĢında bulunan ve çaputlar bağlanan meĢe ağaçlarının dallarına sopayla 

vurur, yere dökülen yaprak ve pelitlerden birkaç tanesi, onun haberi olmadan 

ceketinin cebine girer. Kutsalı rahatsız edecek Ģekilde yaprak silkmesi ve yaprakların 

birkaçının cebine girmesi göreceği rüyanın hazırlığıdır. 

 

 ii) Rüya 

 

 ―Uzun, beyaz sakallı bir dede görmüş. Ona benim başımdaki meşelere neden vurdun, 

ne istedin onlardan? Cebindeki pelitleri de sabah hemen meşe ağacının dibine bırak 

yoksa seni perişan ederim, demiş.‖ (Akyalçın 1998: 10).   

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Adam hastalandıktan sonra rüyadaki ikazları dikkate alır ve cebindekileri 

yatırın olduğu yere geri bırakır. Adam, gördüğü rüyadan etkilenerek kutsalın rahatsız 

edilmemesi gerektiğini anlar. 

  

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya Hazırlık Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġkaz Ceza Sonuç 

 

Bir 

çoban 

Dedenin mezarının 

baĢında bulunan 

meĢenin yapraklarını 

silkmesi ve 

pelitlerden birkaçının 

cebine girmesi 

Garip 

Dede 

 

Cebindeki 

pelitleri bırakması 

istenir. Yoksa 

Garip Dede onu 

periĢan edeceğini 

söyler 

Adam 

hastalanır 

Çoban 

pelitleri geri 

getirerek 

meĢe ağacının 

dibine bırakır. 

 

 2.1.1.2.1.11. Çoban Dede Türbesi  

 Yozgat‘ta Çoban Dede türbesi hakkında anlatılan efsane, Z. Karadavat‘un 

Yozgat Efsaneleri adlı yüksek lisans tezinde yer alır. Efsanede, adamın biri türbeden 

bazı eĢyaları aldığı için rüyada önce ikaz edilir. Ġkazları dikkate almadığından da 

köyüyle beraber cezalandırılır. Bu tür efsanelerde kutsalı bir kiĢi rahatsız etse de, 

cezayı kendisiyle beraber bütün halk çeker. 

  



757 

 

  

 i)Rüya Öncesi 

 Çoban Dede adı verilen türbede altın olduğuna inanan biri, mezarı açar. 

Mezarda bir ibrik ile zincir bulur. Bunları alıp götürmesi Çoban Dede‘yi rahatsız 

eder. Kısa bir süre sonra kaymakam ile imam bir rüya görürler.  

 

 ii) Rüya 

 

 ―Çoban Dede onlara; Testi ile zincirimi alan adama söyleyin testimi getirsin. Yoksa 

köyün başına felaket açarım, der.‖ (Karadavut 1992: 264). 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Rüyada gördükleri bu ikazı adama iletseler de adam uyarılara kulak asmaz. 

Bir süre sonra köyü büyük bir sel alır. Bir zaman sonra testi ile zinciri alan adam 

ölür. 

  

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya Hazırlık Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġkaz Ceza Sonuç 

 

Kaymakam 

ile Ġmam 

Bir adamın 

Dedenin 

mezarından testi 

ile zincir alması  

Çoban 

Dede 

 

Adamın testi ve 

zinciri bırakması 

istenir, yoksa 

köyün baĢına 

felaket açacağını 

söyler 

Köyü 

sel alır 

Testi ve zinciri 

alan adam ölür. 

 

 2.1.1.2.1.12. Ilıca Hasan Dede Yatırı  

 Din uluları, türbe veya mezarlarından taĢ veya kiremit alıp kendi evine 

götürenleri veya farklı amaçlarla kullananları rüyada ikaz ederler. Rüyada taĢları geri 

bırakmaları için uyarılırlar. Ġkaza uymayanlar cezalandırılırlar. Balıkesir‘de Ilıca 

Hasan Dede yatırı hakkında anlatılan efsane, N. Akyalçın‘ın Balıkesir Yöresinde 

Yatır Efsaneleri Üzerine Bir Araştırma adlı eserinde yer alır. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Balıkesir‘in ġamlı ilçesinde Ilıca Kaplıcasının bulunduğu yerde Ilıca Hasan 



758 

 

  

Dede adında bir yatır vardır. Burada çalıĢan Dimitri adındaki bir iĢçi hamam inĢaatı 

için yatırın yanındaki taĢlardan bir iki parça çıkarır. Bu durum Hasan Dede‘yi 

rahatsız eder. 

 

 ii) Rüya 

―Aynı gece nur yüzlü, uzun boylu, aksakallı dede rüyasına girip taşları geri bırakmasını 

söyler.‖ (Akyalçın 1998: 55) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Büyük bir sıkıntı yaĢayan Dimitri, taĢları yerine koyup rahatlar. Dimitri 

rüyadaki uyarıyı dikkate alır. Kutsal mekânda yatan dede, kültü etrafında oluĢan 

yapıyı rüyaya girerek korumaktadır. 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya Hazırlık Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki 

Ġkaz 

Ceza Sonuç 

 

Dimitri 

adındaki bir 

iĢçi 

Hamam inĢaatı 

için yatırın 

taĢlarından alması 

Aksakallı 

dede 

 

TaĢları geri 

bırakmasını 

ister 

Dimitri çok 

büyük 

sıkıntılar yaĢar 

TaĢları geri 

bırakır 

 

 2.1.1.2.1.13. Dedüğü Baba Ziyareti   

 Mezarlık veya türbelerden taĢları alıp kendi inĢaatlarında kullanan insanlar, 

rüyalarında din uluları tarafından uyarılırlar. Diyarbakır‘da Dedüğü Baba ziyareti 

hakkında anlatılan efsane M. H. Yavuz‘un Diyarbakır Efsaneleri adlı eserinde yer 

alır. Efsanede, kutsal mekândan taĢ alan adamın, ikaz edilmesi anlatılır. 

  

 i) Rüya öncesi 

 Diyarbakır‘da anlatılan Dedüğü Baba Ziyareti adlı efsanede, adamın biri 

mezarlıktan bir taĢ götürüp, bahçe duvarının yapımında kullanır. Alınan taĢ Dedüğü 

Baba‘nın mezar taĢı olduğu için, bu olaya çok kızar. O gece adamın rüyasına girer.  
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 ii) Rüya 

 

 ―Bir dede görmüş. Dede; Benim adım Dedüğü Baba, söktüğün taş da benim mezar 

taşım, hemen onu getir yerine koy, bu sırrı da kimseye söyleme, demiş.‖ (Yavuz 1993: 

62). 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Adam, rüyadaki uyarıdan etkilenerek taĢı yerine koyar, ama kısa bir zaman 

sonra ölür. Din uluları, kendi mekânlarından alınan taĢların, insanların kendi 

iĢlerinde kullanılmasına müsaade etmeyerek kendi kültlerini korurlar. 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya Hazırlık Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki 

Ġkaz 

Ceza Sonuç 

 

Bir adam Mezar taĢını kendi 

bahçesinin 

yapımında 

kullanması 

Dedüğü 

Baba 

 

TaĢı geri 

bırakmasını 

istenir 

Kısa bir zaman 

sonra adam ölür 

TaĢı geri bırakır 

 

 2.1.1.2.1.14 ġehit Türbesi   

 Mezarın etrafından bir taĢ alındığında orada yatan zat buna karĢılık orada bir 

türbe yapılmasını rüyada isteyebilir. Hatay‘da ġehit türbesi hakkında anlatılan 

efsane, Gül Ġnce‘nin Hatay‘da Bulunan Ziyaret-Yatır Yerleri ile İlgili İnanışlar ve Bu 

Ziyaretler Etrafında Oluşan Efsaneler adlı yüksek lisans tezinde yer alır. Efsanede, 

uyarıları dikkate almayan bir kadının akli dengesini kaybetmesi anlatılır. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Hatay Arsuz‘da bulunan ġehit Türbesinin oluĢumu ile ilgili efsaneye göre 

kadının biri mezardan bir taĢ alıp evine götürür. Mezarda yatan Ģehit bundan rahatsız 

olur. Kadının rüyasına girerek onu uyarır. 

 

 ii) Rüya 

 

 ―Taşımı mezarımın üzerine tekrar koy ve benim çevremi yaptır.‖ (Ġnce 2009: 88) 
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 iii) Rüya Sonrası 

 Kadın, rüyadaki bu uyarılara aldırıĢ etmez. Bu rüyayı tekrar görür ve 

ertesinde kadının akli dengesi bozulur. ġehit, kendi kültüne dokunulmasına kızarak 

adını cezalandırır. 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya Hazırlık Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġkaz Ceza Sonuç 

 

Bir kadın Kadının, Ģehit 

mezarından aldığı 

taĢları evine 

götürmesi 

ġehit 

 

TaĢı geri bırakması 

ve mezarın etrafını 

yapmasını ister. 

Kadın akli 

dengesini 

kaybeder 

TaĢı geri 

bırakmadığı 

için 

cezalandırılır 

 

 2.1.1.2.1.15. DemirtaĢ Dede Türbesi     

 Ġnsanların türbenin etrafında hayvanlarını baĢıboĢ bırakmaları veya 

otlatmaları türbede yatanları çok rahatsız etmektedir. Türbe sahipleri insanların 

rüyalarına girerek hayvanlarına sahip olmaları için onları ikaz ederler. Bu uyarılara 

rağmen hayvanlarına sahip çıkmayanlar veya halkın tümü velinin gazabına 

uğrayabilir. Adana‘da DemirtaĢ Dede türbesi hakkında anlatılan efsane 

R.OkuĢluk‘un Adana Halk Kültüründe Demirtaş DedeKültü ve Etrafında Oluşan 

Efsaneler adlı makalesinde yer alır. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Adana‘da anlatılan menkıbede hayvanlar DemirtaĢ Dede‘nin Türbesine zarar 

verirler. DemirtaĢ Dede, bu durumdan rahatsız olduğu için insanları rüyalarında 

uyarır. Köyde ibadetlerine düĢkün üç kadın aynı gece aynı rüyayı görürler. 

 

 ii) Rüya 

 

―Demirtaş Dede sitem edip hayvanların mezarını çiğnediğinden yakınır ve köyün uzağa 

taşınmasını ister.‖ (OkuĢluk 1998: 366) 
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 iii) Rüya Sonrası 

 Rüyayı aynı anda üç kadı görse de, bu rüyalarına pek aldırıĢ eden olmaz. Bu 

rüya birkaç gece daha tekrarlandıktan sonra nedeni bilinmeyen bir yangın köyü bir 

gece içinde yerle bir eder. Canlılar zarar görmez. Bu olaydan sonra köyün yeri 

değiĢir. DemirtaĢ Dede, uyarılarını dikkate almayan bütün köylüleri cezalandırmıĢtır. 

Olaydan sonra rüyaya inanan insanlar köyün yerini değiĢtirir. 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya Hazırlık Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġkaz Ceza Sonuç 

 

Üç kadın Hayvanların 

DemirtaĢ Dede‘yi 

rahatsız etmeleri. 

DemirtaĢ 

Dede 

 

Hayvanlar rahatsız ettiği 

için köyün yerinin 

değiĢtirilmesini ister 

Köyü 

yakar 

Köyün yeri 

değiĢtirilir 

 

 2.1.1.2.1.16. Beyce Sultan Türbesi   

 Denizli‘de Beyce Sultan türbesi hakkında anlatılan efsane, M. Osan‘ın 

Kuzeydoğu Denizli Yöresinde Anlatılan Efsaneler adlı yüksek lisans tezinde yer alır. 

Efsanede, türbesinin etrafında otlayan koyunlardan rahatsız olan din ulusunun, 

insanları uyarması anlatılır. 

 

 i) Rüya Öncesi 

  Niyai adlı biri türbenin yakınlarında koyunlarını güder. Bir akĢam 

uyuduğunda Beyce Sultan rüyasında görür. 

 

 ii) Rüya 

 

 ―Beyce Sultan, koyunlarını türbeden uzak tutması için uyarır. Birkaç gün sonra Beyce 

Sultan bu sefer asker kıyafetiyle rüyaya girerek adamı ikaz eder.‖ (Osan 2006: 105) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Beyce Sultan, adamı rüyasında uyarsa da, bu uyarılara kulak asmayınca kısa 

zaman sonra ölür. Beyce Sultan, rüyadaki uyarılarıyla türbesine zarar verilmesini 
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engellemeye çalıĢır.    

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya Hazırlık Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġkaz Ceza Sonuç 

 

Bir Çoban Hayvanların Beyce 

Sultan‘ı rahatsız 

etmesi 

Beyce 

Sultan 

 

Koyunları uzak tutmasını 

söyler 

Adam 

ölür 

Rüyayı 

dikkate almaz 

 

 2.1.1.2.1.17. ġehit Mezarı     

 Din uluları, bazen kendi kültlerine saygısızlık yapanların çocuklarını veya 

torunlarını cezalandırırlar. Artvin‘de ġehit mezarı hakkında anlatılan efsane, NeĢe 

IĢık‘a ait Doğu Karadeniz Efsanelerini Derleme ve Araştırma adlı yüksek lisans 

tezinde yer alır. Efsanede, evleri bir Ģehit mezarı üzerine kurulmuĢ ailenin baĢına 

gelenler anlatılmaktadır. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Artvin‘in Ciritdüzü köyünde anlatılan efsanede, rüyanın görülme nedeni 

efsanenin sonunda anlaĢılır. Züleyha Kara adlı kadın birkaç gece rüyasında yorganın, 

kendiliğinden geriye doğru katlandığını görür. Aynı Ģeyin uyandığında da 

tekrarlandığını fark eder. Bu olaya bir anlam veremez.  

 

 ii) Rüya 

 Yine bir gece, rüyasında: 

 

 ―Bir ses ona; üzerime ayaklarını uzatıyorsun, geriye çek, der.‖ (IĢık 1998: 127) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Kadın bu olayı kimseye anlatmaz. Bu olaydan sonra dünyaya gelen ilk torunu 

sakatlanır. Hocaya danıĢtıklarında, hoca onlara evlerinin Ģehit mezarı üzerine inĢa 

edildiği için, bu olayların baĢlarına geldiğini söyler. Kadın rüyadaki uyarıyı dikkate 

almayınca torunu sakat doğar. Bir hocanın yol göstermesiyle rüyası anlam kazanır. 
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Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya Hazırlık Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġkaz Ceza Sonuç 

 

Züleyha 

Kara 

Evinin Ģehit 

mezarı üzerinde 

olması 

____ 

 

Ayaklarını çekmesi 

istenir. 

Torunu 

Sakat 

doğar 

Evini 

değiĢtirir. 

 

 2.1.1.2.1.18. Aldan Dede Türbesi  

 Din uluları türbelerinde yanlıĢ uygulamalarda bulunanları rüyalarına girerek 

uyarırlar. Isparta‘da Aldan Dede türbesi hakkında anlatılan efsane, F. N. Ölmez ve ġ. 

Gökmen‘e ait Isparta İl Merkezinde Bulunan Türbeler adlı makalede yer alır. 

Efsanede, türbesi etrafındaki yanlıĢ uygulamaları sonlandırmak isteyen din ulusunun 

insanları uyarması anlatılır.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Efsanede Aldan Dede, kendisini ziyaret edenlerin yanlıĢ uygulamalarından 

rahatsız olur. 

 

 ii) Rüya 

   

 ―Türbe bakıcısının rüyasına girerek bunların şirk olduğunu bildirerek kimsenin 

ziyaretine gelmemesini ister.‖ (Ölmez, Gökmen 2005: 77) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

  Türbedar bunları ziyarete gelenlere söylese de kimse aldırıĢ etmez. Bunun 

üzerine türbedar tekrar rüya görür. Dede de bu ikazları dinlemeyip gelen olursa 

kendisini felç edeceğini söyler ve birkaç hafta sonra da ikazların gereğini yerine 

getirmeyen türbedarı felç eder. Türbe bakıcısının görevini yapamadığını düĢünen din 

ulusu, diğer insanlara da ders olması için onu felç eder. 
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Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya Hazırlık Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġkaz Ceza Sonuç 

 

Türbe 

bakıcısı 

Türbeye 

gelenlerin yanlıĢ 

uygulamalarda 

bulunmaları 

Aldan 

Dede 

 

Ġnsanları uyarması 

yoksa felç 

edeceğini söyler 

Felç 

olur 

Rüyadaki uyarıyı 

gerçekleĢtiremez. 

 

 Kutsal mekânlarda yatan din ulularının cezayla karıĢık ikazlarını içeren 

rüyaların olduğu efsanelerin kesitleri aĢağıdaki tabloda bir arada verilmiĢtir. 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġkaz Ceza Sonuç 

 

Bir yetkili Hindi Baba‘nın 

mezarını 

yıkmak 

istemeleri 

Hindi 

Baba 

 

Kendisini rahat 

bırakmalarını ister. 

Kazmayı 

vuran ilk iĢçi 

ölür. 

Mezarı 

yıkmaktan 

vazgeçerler 

Muğdat 

Belediye 

BaĢkanı 

ġehide ait 

mezarı yıkmak 

istediğinden felç 

olması 

ġehit 

 

Mezar yerine türbe 

yaparsa iyileĢeceği 

bildirilir 

Eli ayağı 

tutulur 

 

Ġkinci 

rüyada 

baĢkan 

iyileĢir 

Belediye 

BaĢkanı 

Türbenin 

duvarını yıkmak 

istemesi 

ġahidi  

 

BaĢkana, duvarı 

yıkarsa belediyeyi 

yakacağını söyler 

Belediyenin 

üstü tutuĢur, 

bir çalıĢanın 

eli asılı kalır. 

Türbenin 

duvarını 

yıkmaktan 

vazgeçerler. 

Yerkesik 

Muhtarı 

Köylülerin 

mezarlığa okul 

yapmak 

istemeleri 

Sül 

Efendi 

 

Mezarlığa okulun 

yapılmaması 

gerektiğini söyler. 

Birkaç defa 

yapılan okul 

her seferinde 

yıkılır. 

Mezarlığa 

okul 

yapımından 

vazgeçilir. 

Belediye 

BaĢkanı 

ġemsi Ana‘nın 

mezarını 

kaldırmak 

istemesi 

ġemsi 

Ana 

 

Mezarını kaldırırsa 

belediye binasını 

yakacağını söyler 

Belediye 

binasını 

yanar 

Belediye 

binasını 

yakar 

Bir Adam Dedenin 

mezarındaki 

çınarın 

kesilmesi 

Dede Çınarı kesen adamın 

cezalandırıldığı 

söylenir. 

Ağacı 

kesenin kalp 

hastası 

olduğu  

bildirilir. 

Adamın 

neden kalp 

hastası 

olduğunu 

öğrenilir 

Bir çoban Dedenin 

mezarındaki 

meĢenin 

yapraklarının ve 

pelitlerden 

birkaçının 

cebine girmesi 

Garip 

Dede 

 

Cebindeki pelitleri 

bırakması istenir. 

Yoksa Garip Dede 

onu periĢan edeceğini 

söyler 

Adam 

hastalanır 

Çoban 

pelitleri geri 

getirerek 

meĢe 

ağacının 

dibine 

bırakır. 

Kaymaka

m ile 

Ġmam 

Bir adamın 

Dedenin 

mezarından testi 

ile zincir alması  

Çoban 

Dede 

 

Adamın testi ve 

zinciri bırakması 

istenir, yoksa köye  

felaket açacaktır 

Köyü sel alır Testi ve 

zinciri alan 

adam ölür. 
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Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġkaz Ceza Sonuç 

 

Bir at 

arabacısı 

Dedenin 

yatırının 

etrafındaki 

odunları 

kesmesi 

Ġki 

jandarm

a 

 

Jandarmaların yerden 

kaldırdıkları kütükten 

kan damlamaktadır 

Adam eli 

ayağı 

çarpılır, bir 

gün sonra 

ölür 

Kesilen 

odunlar 

yerine 

bırakılsa da 

kutsal 

dokunduğu 

için ölür. 

Bir adam Dedenin 

Tepesinin 

etrafındaki 

odunları 

kesmesi 

Ġki 

jandarm

a 

 

Jandarmaların yerden 

kaldırdıkları kütükten 

kan damlamaktadır 

Adamın eli 

ayağı 

çarpılır, bir 

gün sonra 

ölür 

Kesilen 

odunlar 

yerine 

bırakılsa da 

kutsal 

dokunduğu 

için ölür. 

Bir kadın Kadının, Ģehit 

mezarından 

aldığı taĢları 

evine götürmesi 

ġehit 

 

TaĢı geri bırakması 

ve mezarın etrafını 

yapmasını ister 

Kadın akli 

dengesini 

kaybeder 

TaĢı geri 

bırakmadığı 

için 

cezalandırılı

r 

Üç kadın Hayvanların 

DemirtaĢ 

Dede‘yi rahatsız 

etmeleri. 

Demirta

Ģ Dede 

 

Hayvanlar rahatsız 

ettiği için köyün 

yerinin 

değiĢtirilmesini ister 

Köyü yakar Köyün yeri 

değiĢtirilir 

Bir 

Çoban 

Hayvanların 

Beyce Sultan‘ı 

rahatsız etmeleri 

Beyce 

Sultan 

 

Koyunları uzak 

tutması için uyarır 

Adam ölür Rüyayı 

dikkate 

almaz. 

Züleyha 

Kara 

Evinin Ģehit 

mezarı üzerinde 

olması 

____ 

 

Ayaklarını çekmesi 

istenir. 

Torunu 

Sakat doğar 

Evini 

değiĢtirir. 

Türbe 

bakıcısı 

Türbeye 

gelenlerin yanlıĢ 

uygulamalarda 

bulunmaları 

Aldan 

Dede 

 

Ġnsanları uyarması 

yoksa felç edeceğini 

söyler 

Felç olur Rüyadaki 

uyarıyı 

gerçekleĢtir

emez. 

Dimitri 

adındaki 

bir iĢçi 

Hamam inĢaatı 

için yatırın 

taĢlarından 

alması 

Aksakall

ı dede 

 

TaĢları geri 

bırakmasını ister 

Dimitri çok 

büyük 

sıkıntılar 

yaĢar 

TaĢları geri 

bırakır 

Bir adam Mezar taĢını 

bahçesinin 

yapımında 

kullanması 

Dedüğü 

Baba 

 

TaĢı geri bırakmasını 

ister 

Kısa bir 

zaman sonra 

adam ölür 

TaĢı geri 

bırakır 

Bir Adam Yol üzerindeki 

mezarlığı 

kaldırmak 

istemeleri 

____ 

 

Oraya yol 

yapılmaması 

gerektiği yoksa 

ocağının yıkılacağı, 

ağzının devrileceği 

söylenir 

ĠĢ 

makinelerini 

bozulur. 

Yolun yönü 

değiĢir. 

Tablo 41: Kutsal Mekânlarda Yatanların Ġkazlarıyla Ġlgili R.’ların K.’leri  

 

 Yukarıdaki tablo rüyada yapılan ikazlarla ilgili önemli bilgiler verir. On sekiz 
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efsane kesitinin bir araya getirildiği tabloya göre rüyayı görenlerin statüleri aĢağıdaki 

grafikte oranlarıyla verilmiĢtir. 

 

 

                            Grafik 109: Kutsal Mekânlarda Yatanların Ġkazlarını Rüyalarında Görenler 

 

 Türbe, yatır ve mezarlarda yatan din ulularının ikazlarını içeren rüyaları en 

çok sıradan insanlar görür. Bu kesim on sekiz efsanenin yedisini (%39) kapsar. Üç 

(%17) efsanede belediye baĢkanları, bir (%6) efsanede ise muhtar rüyayı görür. 

Belediye baĢkanları ve muhtarlar görevleriyle ilgili çalıĢmalarında (inĢa etme, 

düzenleme vb.) din ulularını mekânlarında rahatsız ettiklerinde rüyalarında 

uyarılırlar. Ġki (%11) efsanede çobanlar hayvanlarını otlatırken kutsalı rahatsız 

ettiklerinden rüyalarında uyarılırlar. Ġki efsanede yol ve inĢaat düzenlemelerinde 

çalıĢan iĢçiler kutsalı rahatsız ettiklerinde rüyalarında uyarılırlar.  Kaymakam ve 

imam türbenin mallarını çalan birini uyarmaları için rüyalarında görevlendirilirler. 

Bir efsanede türbe bakıcısı insanlara yanlıĢ uygulamaları bırakmaları gerektiğini 

söylemesi için rüyasında görevlendirilir.  

 Ġnsanların türbe, yatır ve mezarlarda yatan din ulularınca rüyalarında ikaz 

edilmelerinin nedenleri aĢağıdaki grafikte oranlarıyla verilmiĢtir. 
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                  Grafik 110: Kutsal Mekânlarda Yatanların Rüyalardaki Ġkazlarının Nedenleri 

 

 Efsanelerde din uluları en çok mezarları yıkılmak istendiğinde rüyada 

insanları ikaz ederler. On sekiz efsanenin dördünde (%23) din uluları mezarlarını 

yıkmak isteyenleri uyarırlar. Bu ikazlarda insanlara kendisini rahatsız etmemelerini 

aksi takdirde onları cezalandıracağını, belediye binalarını yakacaklarını söylerler. 

 Üç (%17) efsanede insanlar kutsalın etrafındaki ağaçlara zarar verdiklerinde 

rüyalarında ikaz edilirler. Ağaçlarından elde ettikleri odunları, pelitleri geri 

getirmeleri aksi takdirde cezalandırılacakları bildirilir. 

 Üç (%18) efsanede din ulusu, türbe veya mezarının etrafından alınan taĢların 

geri bırakılmasını ister. Mezarının etrafının tekrar yapılmasını ister. Ġki (%12) 

efsanede din uluları, hayvanların türbelerinin etrafında otlanmalarından rahatsız 

olduklarından çobanları uyarırlar. Çözüm bulunamazsa köyün yerinin 

değiĢtirilmesini ister. Köyün yer değiĢtirilmeyince de köyü yakar. Bir (%13) türbeyi 

yıkmak isteyen belediye baĢkanı uyarılarak çalıĢmaları durdurmazsa belediyenin 

yakılacağı uyarısında bulunulur. BaĢkan uyarıyı dikkate almayınca din ulusu 

belediyeyi yakar. Bir efsanede dedenin mezarından eĢya alan kiĢi eĢyaları bırakması 

için uyarılır. Uyarıları dikkate almayınca köyü sel alır, adam da ölür. BaĢka bir 
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efsanede mezarlığa okul yaptırmak isteyen köylüler, rüyalarında ikaz edilmelerine 

rağmen okulu yapmaya devam edince din ulusu okulu yıkar. Bir efsanede Ģehit 

mezarı üzerine ev yapan aile, rüyalarında uyarılır. Kendisini ziyarete gelen insanların 

uygunsuz hareketlerinden Ģikâyetçi olan din ulusu, türbe bakıcısının rüyasına girerek 

bunu önlemesini ister. Türbe bakıcısı baĢarılı olamayınca da felç olur. 

  AĢağıdaki grafikte türbe, yatır ve mezar gibi kutsal yerlerde yatan ve insanları 

rüyalarında ikaz eden kiĢilere halkın verdiği unvanlar verilmiĢtir. 

 

 

               Grafik 111: Türk Efsanelerinde Rüyada Ġkaz Eden Din Uluları 

 

 On beĢ efsanenin yedisinde (%47) rüyaya girerek insanları uyaranlar 

―Dede‖lerdir. Bu dedelerin türbeleri, unvanlarıyla anılmaktadır. Dört (%27) efsanede 

veliler insanları ikaz eder. Ġki (%13) efsanede rüyaya ―Baba‖ unvanlı din uluları, iki 

efsanede ise Ģehitler girer. 

 Türbe, yatır ve mezarlarda yatan din uluları, ikazları dikkate alınmadığında 

insanları cezalandırırlar. Ġnsanlara verilen cezalar aĢağıdaki grafikte oranlarıyla 

verilmiĢtir. 
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                           Grafik 112: Kutsal Mekânlarda Yatan Din Ulularının Verdikleri Cezalar 

 

 Din ulularının verdiği cezalar bireysel ve toplumsal olarak ikiye ayrılabilir. 

Bireysel cezalar; dört (%21) efsanede ölüm, dört efsanede hastalık, iki (%11) 

efsanede eli ayağı tutulmak, iki efsanede felç olmak, bir (%5) efsanede akli dengesini 

kaybetmek Ģeklindendir. Bireysel cezalar toplamda on üç (%69) efsanede görülür. 

Toplumsal cezalar; üç (%16) efsanede yangın, birer (%5) efsanede binayı yıkmak, iĢ 

makinelerini yıkmak ve sel felaketidir. Toplumsal cezalar altı efsanede (%31) 

görülür. Din ulularının ikazları bir kiĢiye yönelik olsa da, toplumsal cezalar herkesi 

ilgilendirmektedir. Bir kiĢinin hatasının cezasını bütün halk çekmektedir. Bunun 

sebebi din ulusunun hatayı yapanla beraber, diğer insanların da rüyalarına girerek 

yapılan hatanın düzeltilmesini istemesidir. BaĢarılı olamayınca herkes cezalandırılır. 

Örneğin Çoban Dede efsanesinde, bir adam Çoban Dede‘nin mezarından değerli 

Ģeyler alır. EĢyaları bırakması için din ulusu diğer insanların rüyasına girer ve haber 

gönderir. Rüyayı görenler adamı ikna edemeyince köyü sel alır. 

 Efsanelerde ceza bazen rüyadan önce gelir. Ġnsanlar baĢlarına gelen felaketin 

nedenini gördükleri rüyalarla öğrenirler. Rüyadaki ikazdan önce verilen ceza rüyanın 

inandırıcılığını artırır. Rüyadan sonra verilen cezalar genellikle rüyadaki uyarıyı 

dikkate almayan insanlar içindir. Hatalarında direten insanlar cezalandırılırlar. 

 

 2.1.1.2.2. Sonunda Ceza Olmayan Ġkazlar   

 Türbe, yatır ve mezarlarda yatan din ulularının rüyadaki ikazlarının öncesinde 
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veya sonrasında insanlara herhangi bir ceza verilmez. Bu ikazların nedeni, din 

ulusunun kültüne yapılan saygısızlığı engellemektir. 

 

 2.1.1.2.2.1. DemirtaĢ Dede Türbesi  

 Din uluları kendi türbelerinin onarımı esnasında toplanan paralar helal 

olmadığı zaman bu onarımdan rahatsız olurlar. Veli kültüne saygısızlık olarak kabul 

edilen bu onarımı durdurmak için insanlar rüyalarında uyarılırlar. Adana‘da DemirtaĢ 

Dede türbesi hakkında anlatılan efsane R. OkuĢluk‘un, Adana Halk Kültüründe 

Demirtaş DedeKültü ve Etrafında Oluşan Efsaneler adlı makalesinde yer alır. 

Efsanede, türbesi haram parayla onarılacak din ulusunun, insanları uyarması anlatılır. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Adana‘da DemirtaĢ Dede‘nin Türbesiyle ilgili anlatılan efsanede, köylüler 

üstü açık olan türbenin üstünü örtmek için aralarında para toplarlar.  

 

 ii) Rüya 

 

  ―Köyde bazı kadınlar rüyalarında, velinin toplanan paralar arasında haram para 

olduğundan türbenin üstünü örtmelerinden rahatsız olduğunu görürler.‖ (OkuĢluk 

1998: 366–367). 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Rüyadaki uyarı dikkate alınarak toplanan helal parayla türbenin onarımı 

tekrar yapılır. Ama üstünün kapanmasını istemeyen Dede, bir fırtına çıkararak 

türbenin üstünü tekrar açar. 
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 2.1.1.2.2.2. Pirinç Çelebi Türbesi  

 Din uluları türbelerine zarar verenlerin rüyalarına girerek onları uyarırlar. 

Türbenin onarımlarında bile türbeye yanlıĢlıkla zarar verildiğinde, türbenin sahibi 

hemen rüyaya girerek hasarın giderilmesini ister. Antalya‘da Pirinç Çelebi türbesi 

hakkında anlatılan efsane Naci Eren‘in Yatırlar adlı makalesinde yer alır. Efsanede, 

türbeye yanlıĢlıkla zarar veren bir adamın uyarılması anlatılır. 

 

 i) Rüya Öncesi  

 Antalya‘nın Bahtlı köyünde, Pirinç Çelebi ile ilgili efsanede, Pirinç 

Çelebi‘nin inĢa etmeye baĢladığı caminin kenarına kendisine bir türbe yaptırıldığı 

anlatılır. Türbenin kenarındaki ağaçlardan biri türbenin üzerini örtecek Ģekilde 

dallanıp budaklanır. Arıların yuva yapması sonucu çürüyen bir dalı kesmek isteyen 

bir köylü yanlıĢlıkla türbenin iki kiremidini kırar. Ġki kiremidin kırılması Pirinç 

Çelebi‘yi çok rahatsız eder.  

 

 ii) Rüya 

   

 ―O gece Pirinç Çelebi, köylünün rüyasına girerek kırdığı kiremitlerin yerine, 

yenilerini koymasını ister. Köylü denileni yapsa da kiremitleri helal parayla 

almadığından gece rüyada bir kez daha ikaz edilir.‖ (Eren 1984a: 11). 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Pirinç Çelebi, köylüyü rüyasında uyarır. Bir keramet göstererek onarım için 

alınan kiremitlerin helal parayla alınmadığını anlar. Haram parayla alınan kiremitleri 

istemediği için tekrar köylünün rüyasına girerek onu uyarır. Köylü, bunun üzerine 

alın teriyle kazandığı paralarla iki kiremit alarak rahatlar. 
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 2.1.1.2.2.3. Sarı Saltuk Türbesi   

 Veliler mezarlarının üzerinden geçilmesine, mezarlara türbelere yakın 

yerlerde uygunsuz hareket edilmesine, türbede veya türbeye yakın yerlerde 

uyulmasına kızıp insanları rüya yoluyla ikaz edebilirler. Bursa‘da Sarı Saltuk Türbesi 

hakkında anlatılan efsane ġükrü Halûk Akalın‘ın Ebü‘l-Hayr-ı Rûmî-Saltuk-Nâme 

adlı eserinde yer alır. Efsanede, din ulusunun, türbesinde uyuyan kiĢiyi uyarması 

anlatılır.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Ġznik‘teki Sarı Saltuk Türbesi etrafında anlatılan efsanelerde Sarı Saltuk, bir 

yaz günü türbenin gölgesinde uyuyan bir kiĢinin rüyasına girer. Veli kültüne karĢı 

saygısızlığı rüyanın hazırlık aĢamasıdır.  

 

 ii) Rüya 

 

 ―Yolumun üzerinde uyuma diyerek kızar.‖ (Akalın 1998: 19). 

  

 iii) Rüya Sonrası 

 Rüyanın uyarısıyla uyanarak oradan uzaklaĢır. 
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 2.1.1.2.2.4. ġenek’te Bir Ziyaret  

 Velinin türbesine saygısızlık yapanlar rüyalarında uyarılırlar. Erzincan‘da 

anlatılan efsane Ruhi Kara‘nın Erzincan Efsaneleri Üzerine Bir Araştırma adlı 

eserinde yer alır. Efsanede ziyaret yerlerine bir askerin yaptığı saygısızlık sonucu 

gördüğü rüyada bir kartalın onu boğmaya çalıĢtığı anlatılır.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Efsaneye göre Erzincan‘ın Mutu köprüsüne yakın ġenek köyünde bir ziyaret 

vardır. Bir binbaĢı ziyaretleri sevmediğinden orayı yakmaya baĢlar. Bir ağacın baĢına 

konan bir kartalı silahıyla vurmak istese de silah ateĢ almaz. Türbeye zarar vermesi 

göreceği rüyanın hazırlığıdır. 

 

 ii) Rüya 

 

 ―Gece rüyasına sakallı bir adam girer. Bu adam bir kartaldır. Binbaşıyı boğmaya 

çalışır. Binbaşı bu kartalın elinden kurtulamaz.‖ (Kara 1993: 21) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 BinbaĢı uyandığında vurmak istediği kartalın o ihtiyar adam olduğunu anlar. 

Ġhtiyar adam ziyaretin sahibidir. BinbaĢı yaptıklarından çok piĢman olur ve ziyaretin 

olduğu yere yol ve çeĢme yaptırıp bol bol ziyarete gider. Bir ders niteliğindeki 

rüyayla binbaĢı, velinin manevi gücünün değerini anlar. Hatasını düzeltmek, 

piĢmanlığını göstermek için türbenin etrafını düzenler ve sık sık ziyarete gider. 
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 2.1.1.2.2.5. Baba Sultan Yatırı  

 Veli kültüne yapılan saygısızlıklardan dolayı rüyada yapılan ikazlarda veliler, 
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insanları rüyalarında korkutup bu saygısızlığı sona erdirirler. Isparta‘da Baba Sultan 

yatırı hakkında anlatılan efsane, N. Eren‘in Yatırlar adlı makalesinde yer alır. 

Efsanede, konuĢmaları din ulularını rahatsız eden bir adamın ikaz edilmesi anlatılır. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Efsanede bir Rum, Veli ismindeki birine ―Bu ölmüĢ kimselerden ne 

umarsınız, onlardan bir hayır gelmez.‖diyerek saygısızlık yapar. Veli de ―Biz onlara 

bir Ģey yapmayız, aslında onlardan bir Ģey de ummayız. Sadece onlara saygı duyar ve 

gelip geçtikçe ruhlarına birer Fatiha okuruz.‖diye cevap verir.  

 

 ii) Rüya 

 

―Rum oradan ayrıldığı gün rüyasında Baba Sultan‘ı boğazına sarılmış durumda 

görür.‖ (Eren 1984a: 10) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

  Rüyadan korkan adam, sabahleyin erkenden Veli‘yi bulup Baba Sultan‘a ne 

yapması gerektiğini sorar. Veli de türbesine yeĢil bir örtü almasını söyler. Rum, 

gördüğü rüyayla bir yanılgı içerisinde olduğunu anlar. Hatasının farkına varır ve 

türbeye yeĢil bir örtü alır. 
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 2.1.1.2.2.6. Baba Ömer Türbesi  

 Adana‘da DemirtaĢ Dede türbesi hakkında anlatılan efsanenin benzeri 

Mardin‘de anlatılır. Mardin‘de Baba Ömer türbesi hakkında anlatılan efsane, Nuriye 

Sancak‘ın Mardin Efsaneleri adlı eserinde yer alır. Efsanede,  din ulusu türbesinin 

üstünün açık olmasını ister. Ġyi niyet gösterip türbenin üzerini inĢa ederek kapatmaya 



775 

 

  

çalıĢan insanlar rüyada ikaz edilir.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Derik ilçesinde anlatılan efsanede, üzeri açık olan türbenin üstünü bir kiĢi 

örter. Türbesinin üstünün örtülmesi Baba Ömer‘i rahatsız eder. Türbenin üstünü 

örten bu kiĢi rüyasında Baba Ömer‘i görür. 

 

 ii) Rüya 

  

 ―Baba Ömer, türbesinin üstünü açmasını ister.‖ (Sancak 2008: 77). 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Adam, rüyadaki uyarıyı dikkate alarak türbenin üstünü tekrar açar. 
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 2.1.1.2.2.7. ġehit Mezarı  

 Anadolu‘da türbelere olduğu gibi Ģehit mezarlarına da aynı saygı gösterilir. 

ġehit mezarına yapılan saygısızlıkların cezalandırılacağına inanılır. Bu yüzden Ģehidi 

mezarında rahatsız etmemek gerekir. Trabzon‘da ġehit mezarı hakkında anlatılan 

efsane, N. IĢık‘ın Doğu Karadeniz Efsanelerini Derleme ve Araştırma adlı yüksek 

lisans tezinde yer alır. Efsanede, Ģehit mezarında hazine arayanların ikaz edilmesi 

anlatılır. 

 i) Rüya Öncesi 

 Akçaabat-Karadağ‘da anlatılan efsanede, Ģehit mezarı olarak bilinen yerin, 

aslında hazine yatağı olduğuna inanılır. Halk, bir gün bu mezarı açmaya karar verir. 

O sırada hava gayet güzeldir. Mezarı açmaya baĢladıkları anda, Ģiddetli bir yağmur 

baĢlar. Köylü neye uğradığını ĢaĢırır. ġehidi rahatsız etmeleri görecekleri rüyanın 
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hazırlık aĢamasıdır. 

 

 ii) Rüya 

  

 ―Gece rüyalarında şehidi görürler. Şehit, onlara mezarı kapatırlarsa yağmurun 

dineceğini söyler.‖ (IĢık 1998: 126) 

 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Rüyada hem uyarılan hem de yol gösterilen halk rüyanın etkisinde kalarak 

hatasını anlar. Rüyadan sonra Ģehidin rahatsız edilmemesi gerektiğini öğrenirler. 

Mezarı kapattıklarında yağmur hemen diner.  

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya Hazırlık Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġkaz Sonuç 

 

Halk ġehidin mezarını açıp 

onu rahatsız etmeleri 

ġehit 

 

Mezarını 

kapatmalarını ister 

Mezarın üstü 

kapatılır 

 

  2.1.1.2.2.8. BaĢı Kesik ġehit Türbesi  

 Türbesinin üstünün örtülmesini istemeyen bir veliyle ilgili efsane örneği 

Yozgat‘ta da anlatılır. Efsane, Z. Karadavut‘un Yozgat Efsaneleri adlı yüksek lisans 

tezinde yer alır. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Efsanede, baĢı kesilen bir Ģehit, türbesinin üstünü örtmeye çalıĢan insanların 

rüyalarına girerek onları engeller.  

 

 ii) Rüya 

 

―Türbenin üstünü örtmelerini istememesinin sebebini; Benim başım yok. Burada 

savaşırken başımı düşmanlar uçurdu. Göğsüme güneşin düşmesini istiyorum, şeklinde 

açıklar.‖ (Karadavut 1992: 267). 
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 iii) Rüya Sonrası 

 ġehidin rüyadaki uyarılarını dikkate alarak, türbenin üstünü örtmekten 

vazgeçerler. ġehit, türbesinin üstünü neden açık istediğini rüyasında açıklar. 
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Rüyayı 

Gören 

Rüyaya Hazırlık Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġkaz Sonuç 

 

Halk ġehidin türbesinin üstünü 

örtmeye çalıĢmaları 

ġehit 

 

Türbenin üstünü 

kapatmamalarını 

ister. 

Türbenin üstünü 

kapatmaktan 

vazgeçerler. 

 

 AĢağıdaki tabloda türbe, yatır ve mezarlarda yatan din ulularının ikazlarıyla 

ilgili rüyaları içeren efsanelerin kesitleri bir arada verilmiĢtir. 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya Hazırlık Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Ġkaz Sonuç 

 

Köydeki 

kadınlar 

Türbenin üstünün 

örtülmek istenmesi 

DemirtaĢ 

Dede 

 

Toplanan paraların 

içinde haram para 

olduğunu söyler 

Helal para toplanarak 

türbenin üstü onarılsa da, 

Dede tekrar açar. 

Bir Köylü Türbenin üstündeki 

çürümüĢ dalı 

keserken iki kiremit 

kırması 

Pirinç Çelebi 

 

Kırdığı kiremitlerin 

yerine helal parayla 

alınmıĢ yeni kiremitleri 

koymasını ister 

Köylü, helal parayla 

aldığı kiremitleri 

kırılanların yerine koyar. 

Bir Köylü Türbenin gölgesinde 

uyuyup saygısızlık 

etmesi 

Sarı Saltuk Türbe yolunda 

uyumamasını söyler 

Adam uyanıp oradan 

kalkar 

BinbaĢı Türbeye zarar verip 

üstündeki kartalı 

öldürmeye çalıĢması 

Kartal donuna 

girmiĢ bir 

ihtiyar 

 

Kartal, binbaĢıyı 

boğmaya çalıĢır. 

BinbaĢı kartalın türbenin 

sahibi olan yaĢlı adam 

olduğunu anlar 

Bir Rum Velilerin gücüne 

karĢı yanılgı 

içerisinde olması 

Baba Sultan 

 

Baba Sultan, Rum‘un 

boğazına sarılır 

Rum, velilerin manevi 

gücünü anlar 

Bir kiĢi Baba Ömer‘in 

türbesinin üstünü 

örtmesi 

Baba Ömer 

 

Türbenin üstünü 

açmasını ister 

Türbenin üstünü açar 

Halk ġehidin mezarını 

açıp onu rahatsız 

etmeleri 

ġehit 

 

Mezarını kapatmalarını 

ister 

Mezarın üstü kapatılır 

Halk ġehidin türbesinin 

üstünü örtmeye 

çalıĢmaları 

ġehit 

 

Türbenin üstünü 

kapatmamalarını ister. 

Türbenin üstünü 

kapatmaktan vazgeçerler. 

Tablo 42: Din Ulularının Ceza Olmayan Ġkazlarıyla Ġlgili R.’ların K.’leri 
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 Yukarıdaki tabloya göre, din ulularının, rüyalarında ikaz ettiği kiĢiler 

aĢağıdaki grafikte verilmiĢtir. 

 

                            Grafik 113: Sonunda Ceza Olmayan Ġkazlarla Ġlgili Rüyaları Görenler 

  

 Din uluları, sonunda ceza olmayan ikazlarını sekiz efsanenin altısında (%75) 

halktan sıradan birine yaparlar. Bir (%15) efsanede uyarı bir binbaĢıya, bir efsanede 

ise bir Rum‘a yapılır.  

 Efsanelerde, rüyaların hazırlık aĢaması, din ulularının, rüyalarda insanların 

ikaz etmelerinin nedenleri aĢağıdaki grafikte verilmiĢtir. 

 

 

                             Grafik 114: Sonunda Ceza Olmayan Ġkazlarla Ġlgili Rüyaların Görülme Nedenleri 
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 Sekiz efsanenin üçünde (%37) türbelerinin üstünün örtülmesinden rahatsız 

olan din uluları rüyaya girerek insanları ikaz ederler. Ġki  (%25) efsanede, din uluları, 

türbelerine zarar veren insanların rüyalarına girerek onları uyarırlar. Ġki efsanede ise 

din uluları, türbesinde uyuyanları, kendileri hakkında yanılgı içerisinde olanları 

rüyalarında ikaz ederler. Bir (%13) efsanede ise din ulusu mezarı açıldığı için 

insanları rüyalarında ikaz eder. Toplamda altı efsanede (%87) kutsalı rahatsız etmek 

rüyanın görülme nedenidir. Türbe ve mezarlarına dokunulmasıyla rahatsız olan din 

uluları insanları uyarırlar.   

 AĢağıdaki grafikte sonunda ceza olmayan rüyalarda insanları ikaz edenler 

verilmiĢtir. 

 

              Grafik 115: Türk Efsanelerinde Rüyada Ġkaz Eden Din Uluları 

 

 Sonunda bir ceza olmayan rüyalarda ikazlar, ikiĢer (%25) efsanede baba, 

Ģehit ve velilere aittir. Birer (%12) efsanede ise dede ve ihtiyar insanları ikaz ederler.  

 

 2.1.1.3. Türbe, Yatır, Mezarlarda Yatanların Sağaltmalarıyla Ġlgili 

Rüyalar 

 Türbe, yatır ve mezarlarda yatan din uluları, keramet göstererek insanları 

iyileĢtirebilirler. Bu inanıĢ gereği insanlar, bazı ritüelleri gerçekleĢtirerek din 

ulularından sağlığa yönelik taleplerde bulunurlar. Sağaltma amaçlı rüyaların iki iĢlevi 

vardır. Rüyalar insanların iyileĢmesi için onlara yol gösterirler veya din uluları 

insanların iyileĢeceklerini rüyalarda müjdelerler. Bu rüyaları görebilmek için bazı 

2; 25% 

2; 25% 2; 25% 

1; 12% 
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hazırlıkların yapılması gerekir. Türbeye adak adamak, ibadet etmek, türbeye hizmet 

etmek, türbede belirli bir zaman uyumak bu hazırlıklardandır. Hatay‘da bulunan bazı 

Hızır Türbelerinde insanlar, bu hazırlıklardan sonra rüyada ameliyat edildiklerini 

söylemiĢlerdir (Çelepi 2009: 543).  

 

 2.1.1.3.1. Bardak Kıran Dede Yatırı  

 Sağlık talebine yönelik isteklerin en önemlisi çocuğu olmayanların bu 

yöndeki çocuk talebidir. Veliler, kendilerini ziyaret edenlerin rüyalarına girerek, 

uzun zamandır çektikleri çocuk özleminin sona ereceğini müjdeler veya nasıl çocuk 

sahibi olunacağını anlatırlar. Dileği kabul olanlar da rüyada veliyi görürler. 

Balıkesir‘de Bardak Kıran Dede yatırı hakkında anlatılan efsane N. Akyalçın‘ın 

Balıkesir Yöresinde Yatır Efsaneleri Üzerine Bir Araştırma adlı eserinde yer alır. 

Efsanede, din ulusunun, çocuğu olmayan bir kadına yol göstermesi anlatılır.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 Bardak Kıran Dedesi adıyla bilinen yatırda bulunan kiĢinin çok önceleri çıkan 

savaĢlarda Türk askerlerine bardakla su dağıttığı söylenmektedir. Dedenin kültü 

etrafında yaygınlaĢan inanıĢların baĢında insanları çocuk sahibi yapma vardır. Yıllar 

önce çocuğu olmayan bir kadın bu dedeyi rüyasında görür.  

 

 ii) Rüya 

 

 ―Dede, kendisine bardakla su getirmesini ve yatırın üstüne dökmesini söyler.‖ 

(Akyalçın 1998: 78)  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Rüyada, kadının çocuk sahibi olması için kendisine yol gösterilir. Kadın, 

sabah iki rekât namaz kıldıktan sonra denileni yapar. Aradan çok kısa bir süre 

geçtikten sonra kadın hamile kalır. Din ulusu rüyada rehberlik ederek kadının çocuk 

sahibi olmasını sağlar. Dileği kabul olanların rüyalarında veliyi görmeleri 

sağaltmanın gerçekleĢtirildiğinin iĢaretidir. Kadının bir zaman sonra çocuk sahibi 

olması rüyanın güvenilirliğini ve yatırın kutsallığını artırır. 
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Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya Hazırlık Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Sağaltma Sonuç 

 

Bir kadın Çocuğunun olmaması Bardak 

Kıran 

Dede 

Kadın, yatırın üstüne 

su dökmesini söyler 

Rüyada bildirileni 

yapan kadın hamile 

kalır. 

  

 2.1.1.3.2. Dedegül Yatırı  

  Konya‘da bulunan Dedegül yatırı hakkında anlatılan efsane, Seyit 

Emiroğlu‘nun Konya Efsanleri adlı yüksek lisans tezinde yer alır. Efsaneye göre 

Dedegül, Anamas dağının tepesindeki yatırda yatar. Çevresini devamlı temiz tutar. 

Çocuksuz köylüler, çocuklarının olması için buraya adak adarlar. Dileği kabul 

olanlar rüyalarında Güldede‘yi görürler (Emiroğlu 1993: 136). Efsanede çocuk sahibi 

olmak için rüyada bir sağaltma yapılmaz. Çocuk sahibi olacaklar din ulusunu 

rüyalarında görürler. Bu rüya kendilerine bir müjde niteliğindedir. 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya Hazırlık Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Sağaltma Sonuç 

 

Kadınlar Çocuklarının olmaması Gül dede Rüya, müjde niteliği 

taĢır. 

Gül Dede‘yi rüyada 

görenin çocuğu olur 

 

 2.1.1.3.3. KömüĢlük Yatırı  

 Yozgat‘ta çocuğu olmayan insanların ziyaret ettikleri yerlerin baĢında 

KömüĢlük adında bir yatır gelir. Yatır hakkında anlatılan efsane Z. Karadaut‘un 

Yozgat Efsaneleri adlı yüksek lisans tezinde yer alır. Yatırın oluĢumu ile ilgili 

anlatılan efsanelerde bir kadının gördüğü rüyanın yatırım yapılmasında etkili 

olduğunu gösterir. Kadının rüyasına kendisine bir müjde niteliğindedir. 

 

 i) Rüya Öncesi 

  Çocuğu olmayan bir kadın burayı ziyaret eder. O gece bir rüya görür. 
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 ii) Rüya 

  

―Bir veli; Senin bir oğlun olacak, bunun adını Kömüş koyacaksın. Sonra gelip 

Kömüşlük‘te kurban keseceksin. Eğer bize inanmazsan, çocuğun sağ bacağında bir 

parmak izi olacak, ona bakıp bize inan, der.‖ (Karadavut 1992: 265). 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Kadın çocuğu doğurduğunda izi görür ve denilenleri yapar. Kadının bu 

rüyadan sonra çocuk sahibi olduğu için, ziyaret ettiği mekânı zamanla yatıra çevirir. 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya Hazırlık Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki 

Sağaltma 

Sonuç 

 

Bir kadın Çocuğunun 

olmaması 

Bir veli Çocuk sahibi 

olacağını 

müjdeler 

Kadın rüyada bildirildiği gibi 

çocuğun bacağında izi görünce 

adını kömüĢ koyar. 

 

 2.1.1.3.4.  Hızır Makamı  

 Kör gözü iyileĢtirme Türk kültüründeki önemli motiflerdendir. Gözü 

iyileĢtirebilmek için çeĢitli uygulamalar yapılır. Bu uygulamaların baĢında, zor 

Ģartlar altında temin edilmiĢ toprağın veya suyun kör göze sürülmesi gelir. 

Rüyalardaki sağaltmalarda olağanüstülükler daha fazladır. Kör olan kiĢi rüyadaki 

sağaltmayla iyileĢtiğini görür. Bazen rüyada kendisine verilen ilaç niteliğindeki 

unsuru, uyandığında yanında bulur. Bununla ilgili bir örnek efsane Hatay‘da anlatılır. 

Efsane, Gül Ġnce‘nin Hatay‘da Bulunan Ziyaret-Yatır Yerleri ile İlgili İnanışlar ve 

Bu Ziyaretler Etrafında Oluşan Efsaneler adlı yüksek lisans tezinde yer alır. 

Gözünden ameliyat olmak üzere olan kadın bir rüya görür. Veli, ameliyattan önce 

kadının rüyasına girerek, iyileĢeceğinin ve ameliyata ihtiyaç kalmadığının müjdesini 

verir. ĠyileĢme için din ulusu kiĢiyi rüyasında sağaltır. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Hatay Arsuz‘da gözleri kör olan bir kadın, riskli bir ameliyat geçirmek 

üzereyken Hızır makamını ziyaret eder ve burada bir gece yatar. Bir rüya görür. 
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 ii) Rüya 

 

 ―Rüyasında Hızır‘ı görür. Hızır, kadına; Benim makamıma gelip, beni ziyaret ettin. 

Artık, senin ameliyatına gerek kalmadı. Sana bir damla gönderiyorum. Bunu sürdüğün 

zaman gözlerin açılır, der ve kaybolur.‖ (Ġnce 2009: 90). 

  

 iii) Rüya Sonrası 

 Kadın uyandığında yanında damlaya görür. Damlayı sürünce gözleri iyileĢir. 

Hızır‘ın rüyada kadını sağaltmasıyla kadın uyandığında gözleri iyileĢmiĢtir.  

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya Hazırlık Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Sağaltma Sonuç 

 

Bir kadın Ameliyat olmadan önce 

Hızır Makamında uyuması 

Hızır Gözlerinin iyileĢmesi 

için bir damla verir 

Kadının gözleri 

iyileĢir 

  

 2.1.1.3.5. Karabıyık (Mehmet) Dede Türbesi 

 Hatay‘ın Dörtyol ilçesinde bulunan Karabıyık (Mehmet) Dede türbesinde 

hastalıkların sağaltıldığına inanılır. Türbe hakkındaki efsane Güi Ġnce‘nin eserinde 

yer alır. Eserdeki efsanede köpeğin korkutmasıyla hastalanan bir çocuğun 

sağaltılması anlatılır. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Bir gün türbeye köpeğin korkutmasıyla hastalanan altı yaĢında bir çocuk 

getirilir. Gece, çocuğun annesinin rüyasına Karabıyık Dede girer. 

 

 ii) Rüya 

 

 ―Karabıyık Dede, kadına çocuğunu iyileştireceğini söyler.‖ (Ġnce 2009: 90) 

 

   iii) Rüya Sonrası 

 Rüyadan sonra orada bulunanlar uyanır ve ezan sesi duyarlar. Çocuğun dedesi 

de çocuğun burnundan köpek yavrusu düĢtüğünü görür. Karabıyık Dede, rüyada 
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bildirdiği gibi çocuğu iyileĢtirir. 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya Hazırlık Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Sağaltma Sonuç 

 

Bir kadın Çocuğunu köpeğin 

korkutması 

Karabıyık 

Dede 

Kadının Çocuğunu 

iyileĢtireceğini söyler 

Çocuk iyileĢir. 

 

 2.1.1.3.6. Miskinler Dedesi 

 Bergama‘da Miskinler Dedesi hakkında anlatılan efsane Osman Bayatlı‘nın 

Bergama‘da Efsaneler Âdetler adlı eserinde yer alır. Efsanede, hasta bir kızın 

iyileĢtirilmesi anlatılmaktadır. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Günün birinde kralın kızı hastalanır. Herkes kendisinden umudu keser. 

Hastalığına bir çare bulunamaz. Kralın kızı bir rüya görür. 

 

 ii) Rüya 

 

 ―Rüyasında Güngörmezlerdeki Miskinler Dedesi‘nin suyu ile yıkanırsa iyileşeceği 

bildirilir.‖ (Bayat 1993: 40) 

 

iii) Rüya Sonrası 

 Kız, rüyadan sonra Miskinler Dedesi‘nin suyuyla yıkanınca iyileĢir. Kıza 

rüyasında yol gösterilerek iyileĢmesi sağlanır. 

  

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya Hazırlık Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Sağaltma Sonuç 

 

Kralın 

Kızı 

Hasta Olması ____ Miskinler Dedesi‘nin 

suyuyla yıkanması 

söylenir 

 Kız iyileĢir 
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 2.1.1.3.7. Kızıl Deli Türbesi  

 Ameliyat öncesi, rüyada sağlatmanın olduğu bir efsane de Malatya‘da 

anlatılır. Efsane, Hüseyin ġahin‘in Bir Anadolu Ereni: Kızıl Deli adlı bildiride yer 

alır. Malatya‘da Kızıl Deli türbesi hakkındaki efsanelerde, hastalıkları sağalttığı 

anlatılır. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Adamın biri, Ankara‘ya kalp ameliyatı olmaya giderken, yolda bir rüya görür. 

 

 ii) Rüya 

  

 ―Rüyasında Kızıl Deli‘ye gittiğini görür. Kızıl deli adam;, Üzerime kurban al da 

ziyarete gel, der.‖ (ġahin 1998: 522) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Adam rüyadan sonra ameliyat olmaktan vazgeçer ve Kızıl Deli‘yi ziyaret 

eder. Ziyaretten sonra sağlığına kavuĢur.  

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya Hazırlık Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Sağaltma Sonuç 

 

Bir Adam Ameliyat olmak için 

Ankara‘ya gitmesi 

Kızıl 

Deli 

Kendisine kurban 

kesilmesini ister 

Adamın kalp 

rahatsızlığı 

sağaltılır. 

 

 Diyarbakır‘da anlatılan bir efsanede Ġskender-i Zülkarneyn‘in sağaltılmasıyla 

ilgili bir rüyadan bahsedilir. Efsaneye göre Ġskender-i Zülkarneyn, baĢında çıkan 

urlardan bir mağaradaki su sayesinde kurtulur. Bu suyun nerede olduğunu gördüğü 

bir rüya sonucu öğrenir. Rüyasında Lice‘de bulanan Bırkleyn Mağaralarındaki suda 

yıkanırsa boynuz gibi urlarının kaybolacağı söylenmiĢ. Bu nasihate uyan Ġskender 

Lice‘ye gelerek mağarayı bulmuĢ ve urlar kaybolmuĢ (Yavuz 1993: 384).  

 AĢağıdaki tabloda din ulularının sağaltmalarıyla ilgili rüyaların yer aldığı 

efsanelerin kesitleri verilmiĢtir. 
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Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya Hazırlık Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Sağaltma Sonuç 

 

Bir kadın Çocuğunun olmaması Bardak 

Kıran 

Dede 

Kadın, yatırın üstüne 

su dökmesini söyler 

Rüyada bildirileni 

yapan kadın hamile 

kalır. 

Kadınlar Çocuklarının 

olmaması 

Gül dede Rüya, müjde niteliği 

taĢır. 

Gül Dede‘yi rüyada 

görenin çocuğu olur 

Bir kadın Çocuğunun olmaması Bir veli Çocuk sahibi 

olacağını müjdeler 

Kadın rüyada 

bildirildiği gibi 

çocuğun bacağında 

izi görünce adını 

kömüĢ koyar. 

Bir kadın Ameliyat olmadan 

önce Hızır 

Makamında uyuması 

Hızır Gözlerinin iyileĢmesi 

için bir damla verir 

Kadının gözleri 

iyileĢir 

Bir Adam Ameliyat olmak için 

Ankara‘ya gitmesi 

Kızıl Deli Kendisine kurban 

kesilmesini ister 

Adamın kalp 

rahatsızlığı sağaltılır. 

Bir kadın Çocuğunu köpeğin 

korkutması 

Karabıyık 

Dede 

Kadının Çocuğunu 

iyileĢtireceğini söyler 

Çocuk iyileĢir. 

Kralın 

Kızı 

Hasta Olması ____ Miskinler Dedesi‘nin 

suyuyla yıkanması 

söylenir 

 Kız iyileĢir 

Tablo 43: Kutsal Mekânlarda Yatanların Sağaltmalarıyla Ġlgili R.’ların K.’leri 

 

 Yukarıdaki tabloya göre sağaltma rüyalarını görenler tümü kadınlardır. 

Sağaltmalar büyük oranda çocuk talebine yönelik olduğundan rüyaları kadınlar 

görür. 

 AĢağıdaki grafikte sağaltmaların Ģekilleri verilmiĢtir. 
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              Grafik 116: Kutsal Mekânlarda Yatanların Rüyada Sağaltma ÇeĢitleri 

 

 Dinî mekânlarda yatan din ulularının rüyada sağaltmalarıyla ilgili efsanelerin 

üçü (%543) çocuk sahibi olmaya yöneliktir. Üç efsanenin ikisinde rüyada çocuk 

sahibi olacağı müjdelenirken bir efsanede ise nasıl çocuk sahibi olunacağını öğretir. 

Ġki (%29) efsanede hastalıklar sağaltılır. Rüyadaki sağaltmalar birer (%25) efsanede 

kör gözü iyileĢtirmeye, kalp hastasını iyileĢtirmeye ve yöneliktir. Bu iki efsanede 

ameliyat olmaya giden insanlar, gece gördükleri rüyalarda sağaltılacaklarını 

öğrenirler ve ameliyat olmaktan vazgeçerler. Kör gözü sağaltma efsanesinde rüyaya, 

Hatay bölgesinde birçok makamı olan Hızır girer. Olağanüstülük göstererek kadının 

gözünü iyileĢtirir.  

 AĢağıdaki grafikte sağaltma rüyalarına girenler verilmiĢtir. 

 

3; 43% 

2; 29% 

1; 14% 

1; 14% Çocuk Sahibi

Yapmak

Hastalığı Sağaltmak

Kalp Rahatsızlığını

Gidermek

Kör Gözü

Sağaltmak
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              Grafik 117: Türk Efsanelerinde Sağaltma Rüyalarında Görülen Din Uluları 

 

 Dört efsanenin üçünde (%50) unvanı Dede olan din uluları; iki (%33) 

efsanede veliler ve bir (%17) efsanede Hızır insanları sağaltır.  

 

 2.1.1.4. Türbe ve Yatırlarda Yatanların Nasiplendirmeleriyle ilgili 

Rüyalar 

 Türbe ve yatırlar, maddi durumu kötü olan insanların ziyaret edip dileklerde 

bulundukları yerlerdendir. Rüyalar, bu insanların maddi yönden 

nasiplendirilmelerinde onlara yol gösterirler. Türbe ve yatırlarda yatan veliler, 

ziyaretçilerinden maddi durumu kötü olup, onlardan dilekte bulunanların rüyalarına 

girerek onları nasiplendirirler. Maddi yardımın alınabilmesi veya sürmesi için 

türbede yatanın uyarılarına dikkat etmek gerekir.  

 

 2.1.1.4.1. Sadaka Dede Yatırı (Balıkesir) 

 Balıkesir merkeze bağlı Pamukçu beldesinde Sadaka Dede adında bir yatır 

vardır. Sadaka Dede‘nin, maddi açıdan zor durumda olanlara yardım ettiğine inanılır. 

Efsane, N. Akyalçın‘ın Balıkesir Yöresinde Yatır Efsaneleri Üzerine Bir Araştırma 

adlı eserinde yer alır.  

 

 

3; 50% 

1; 17% 

2; 33% 
Dede

Hızır

Veli
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 i) Rüya Öncesi 

 Sadaka Dede yatırını ziyaret eden insanlar çeĢitli dileklerde bulunurlar. 

Sadaka Dede, bu dileklerin bazılarına rüyaya girerek cevap verir. Mekânda yattığı 

söylenen Dede‘yi, o günlerde paraya çok ihtiyacı yaĢlı bir kadın rüyasında görür. 

 

 ii) Rüya 

 

 ―Dede, yaşlı kadına; Sabah erkenden kalk, abdestini al ve Kabakçı Çeşmesi‘ne gel, 

ama bunu kimseye söyleme, der.‖  (Akyalçın 1998: 40) 

 

 Kadın söylenenleri yapar. Gerçekten de çeĢmenin baĢında para bulur. Bu iĢi 

on kere tekrarlar ve her defasında para bulur. Son gidiĢin de biriyle karĢılaĢır ve ona 

nereye gittiğini, ne için gittiğini anlatır. ÇeĢmenin baĢına vardığında ise, para 

bulamaz. O gece aynı dede yine rüyasına girer.  

 

 ―Eğer kimseye söylemeseydin bu iş böyle sürüp gidecekti, ama kısmetin buraya kadar, 

der ve kaybolur.‖  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Efsanede, bir rüya dizisi vardır. Kadına ilk rüyada maddi açıdan rahata ermesi 

için yol gösterilir. Bu maddi nasiplendirme, kimseye söylememe Ģartına bağlanır. 

Kadın, rüyada bildirildiği gibi paraya sahip olur. Fakat bunun devamlılığını 

sağlayacak Ģarta uymayınca ikinci rüyada kısmetinin bu kadar olduğu bildirilir.  

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki Nasiplendirme Sonuç 

 

Bir kadın Fakir olması Sadaka 

Dede 

Birinci rüyada nerde para 

bulacağı, ikinci rüyada kısmetinin 

bu kadar olduğu bildirilir. 

Kadın maddi 

açıdan 

nasiplendirilir 

 

 2.1.1.4.2. Kubbe (Ahmet) Dede Türbesi   

 Hatay‘ın Dörtyol ilçesindeki Kubbe (Ahmet) Dede türbesini maddi 
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sıkıntılarından dolayı insanlar sık sık ziyaret eder. Kubbe Dede türbesi hakkında 

bilgiler Gül Ġnce‘nin, Hatay‘da Bulunan Ziyaret-Yatır Yerleri ile İlgili İnanışlar ve 

Bu Ziyaretler Etrafında Oluşan Efsaneler adlı yüksek lisans tezinde yer alır. 

 

 i) Rüya Öncesi 

  Kubbe Dede‘yi sürekli ziyaret eden fakir bir kadının rüyasına Kubbe Dede 

girer. 

 ii) Rüya 

  

 ―Şimdilik sana bu kadar para yeter, diyerek avuçlarının arasına bir avuç dolusu bozuk 

para bırakır.‖ (Ġnce 2009: 103) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Kadın uyanınca avuçlarında gerçekten de para olduğunu görür Kubbe Dede, 

kadının rüyasına girerek kadını maddi yönden nasiplendirir. 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya Hazırlık Rüyada 

Görülen  

Rüyadaki 

Nasiplendirme 

Sonuç 

 

Bir kadın Fakir olması Kubbe Ahmet 

Dede 

Kadının avuçlarını 

parayla doldurur 

Kadın maddi açıdan 

nasiplendirilir 

 

  2.1.2. Ġbadethaneler ile Ġlgili Rüyalar 

 Anadolu‘da semavi dinlere ait birçok ibadethane vardır. Türk efsanelerindeki 

rüya motifinin, ibadethanelerin bazılarının inĢasında ve korunmasında önemli 

iĢlevleri vardır. Rüyaya giren din uluları ibadethanelerin yapımı veya korunması için 

insanların rüyalarına girerek uyarılarda bulunurlar. Anadolu‘da anlatılan efsanelerde 

bu rüyalar kiliseler ve camilerle ilgilidir. 

 

 2.1.2.1. Sümela Manastırı  

 Trabzon‘daki Sümela Manastırı hakkında anlatılan efsane, Haydar 

Gediklioğlu‘nun Trabzon Efsaneleri ve Halk Hikâyeleri adlı eserinde yer alır.  
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Sümela Manastırı, Anadolu‘daki en önemli manastırlardandır. Milattan sonra 375 

yılında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapıldıktan bin yıl sonra manastıra 

dönüĢtürülür. Karadeniz Rumları arasında yapımıyla ilgili birçok efsane anlatılır. Bu 

efsanelerin çoğunda rüya motifinin önemli bir yeri vardır. 

 

  i) Rüya Öncesi 

  Efsaneye göre, Hz. Ġsa‘nın havarilerinden olan Lukas‘ın bir tahta parçası 

üzerine çizdiği Meryem Ana resmi, belli aĢamalardan sonra melekler tarafından 

uçurularak Maçka yakınlarına yerleĢtirilir. O günlerde Barnabas ve Sophronidus adlı 

iki keĢiĢ, rüyalarında Meryem Ana‘yı görürler.  

 

 ii) Rüya 

 

―Meryem Ana, her ikisine ikonanın konulduğu yere kendisi adına bir kilise 

yaptırmalarını söyler.‖ (Gedikoğlu 1998: 108) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Ġki keĢiĢ, rüyayı aynı anda görünce Meryem Ana‘nın söylediklerini görev 

kabul ederek Sümela Manastırı‘nın temellerini atarlar. Manastır‘ın Meryem Ana‘nın 

isteğiyle yapılması Manastır‘ın kutsallığını artırır. Meryem Ana‘nın isteğini rüyayla 

bildirmesi rüyanın güvenilirliğini ve değerini artırır. 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya Hazırlık Rüyada 

Görülen  

Ġbadethanenin 

Yapımıyla Ġlgili Ġstek 

Sonuç 

 

Barnabas ve 

Sophronidus 

Lukas‘ın resminin 

melekler 

tarafından 

Maçka‘ya 

getirilmesi 

Meryem 

Ana 

Meryem Ana, iki 

keĢiĢten resmin 

götürüldüğü Maçka‘da 

kilise yapmalarını ister. 

Sümela Kilisesi 

yapılır. Kilise daha 

sonra Manastır‘a 

dönüĢtürülür 

  

 2.1.2.2. Kilise  

 Diyarbakır‘da bulunan kilise hakkında bazı efsaneler anlatılır. Efsane, M. H. 

Yavuz‘un Diyarbakır Efsaneleri adlı eserinde yer alır. Efsanede, kilisenin 
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duvarından iki taĢ alan adamın ikaz edilmesi anlatılır. Din ulularının türbe ve 

yatırlarına zarar verildiğinde yapılan uyarılar, Hristiyanların ibadethanelerine zarar 

verildiğinde de yapılır. Rüyaların, bu imaretlerin korunmasında önemli iĢlevleri 

vardır. Zarar verenler veya vermek isteyenler rüyalarda ikaz edilir.  

 

 i) Rüya Öncesi 

  Diyarbakır‘ın Satı köyündeki bir kilise, köydekiler taĢınınca, kullanılmaz 

olur. Bir gün köylülerden biri, bu kilisenin duvarından iki taĢ söküp, evine getirir. 

Türbe ve yatırlardan alınan nesnelerde olduğu gibi kiliseden taĢ alınması da din 

ulularını rahatsız eder.  

 

 ii) Rüya 

 

 ―O gece rüyasına giren bir dede aldığı taşları yerine bırakmasını söyler. Adam 

rüyadaki uyarıya rağmen taşları geri koymaz. İkinci gece aynı dede, yine adamın 

rüyasına girerek gözlerini oymakla tehdit eder.‖ (Yavuz 1993: 248).  

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Rüyadaki uyarıdan korkan adam, uyanır uyanmaz aldığı taĢları yerine bırakır. 

Köylü bir kiliseden taĢ alsa da, uyarıda bulunan Müslüman bir din ulusudur. 

Müslüman din uluları, diğer dinlere ait ibadethanelerin korunması için rüyaya girip 

insanları ikaz ederler. 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Ġbadethanenin 

Korunmasıyla ilgili ikaz 

Sonuç 

 

Bir 

köylü 

Kilisenin 

duvarından iki 

taĢ söküp evine 

getirmesi 

Bir dede Aldığı taĢları yerine 

bırakmasını söyler, 

bırakmazsa gözlerini 

oymakla tehdit eder. 

Kiliseden aldığı 

taĢları geri bırakır 

 

 2.1.2.3. Cami  

 Din uluları ibadethanelerden izinsiz alınan Ģeyler için rüyayı girip insanları 

ikaz ederler. Mardin‘de anlatılan efsane, Nuriye Sancak‘ın Mardin Efsaneleri adlı 
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eserinde yer alır.  Efsane, Diyarbakır‘da kiliseyle ilgili anlatılan efsaneyle benzer 

özelliklere sahiptir. Bir köylünün caminin duvarından iki taĢ almasından rahatsız 

olan din ulularının, köylüyü ikaz etmeleri anlatılır. 

  

 i) Rüya Öncesi 

 Mardin‘de köylünün biri, köy camisinin duvarından bazı taĢları söküp alır ve 

evine getirir. Caminin duvarından taĢların sökülmesi din ulularını rahatsız eder.  

 

 ii) Rüya 

 

  ―Köylü uyuduğunda o gece birisi ona söktüğü taşları hemen geri getirmesini söyler. 

Adam bu uyarıyı dikkate almayınca, bir gece sonra rüyasında taşları bırakmazsa 

gözlerinin oyulacağı tehdidini alır.‖ (Sancak 2008: 118) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Adam rüyasında ikaz edilir. Ġlk uyarıyı dikkate almayınca bir rüya daha görür. 

Din ulusu bu rüyada gözlerini çıkarma tehdidinde bulunur. Son uyarıyı dikkate 

alarak taĢları bırakır.  

  

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya Hazırlık Rüyada 

Görülen  

Ġbadethanenin 

Korunmasıyla ilgili ikaz 

Sonuç 

 

Bir 

köylü 

Caminin duvarından 

iki taĢ söküp evine 

getirmesi 

____ Aldığı taĢları yerine 

bırakmasını söyler, 

bırakmazsa gözlerini oymakla 

tehdit eder. 

Camiden aldığı 

taĢları geri 

bırakır. 

 

 Ġbadethanelerin korunması için din uluları rüyaya girip insanları ikaz ederler. 

Ġlk uyarıları dikkate alınmayan din uluları tekrar rüyaya girip, uyarıyı dikkate 

almayanları gözlerini çıkarmakla tehdit ederler. Ġkinci uyarıyla beraber insanlar din 

ulularının manevi gücünü anlayarak yaptıkları hatadan vazgeçerler. 

 

 2.2. Coğrafi Mekânların OluĢumu ve Adlandırılması Ġle Ġlgili Rüyalar 

 Rüyalar, coğrafi mekânların oluĢumunda veya adlandırılmalarında önemli 
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roller alırlar. Coğrafi mekânlar hakkında anlatılan efsanelerde, Ģekil veya ses 

benzerliğinden hareketle, mekânların oluĢumu veya adlandırılmaları bir olaya, 

mantıklı sebebe bağlanarak hikâye edilir. Rüyalar bu Ģekil veya ses benzerliğinden 

doğan hikâyelerin oluĢumunda rol alırlar. Rüyalar dağlar, tepeler, mağaralar, 

nehirler, pınarlar, kaplıcalar gibi coğrafi mekânların oluĢumunda, bulunmalarında, 

adlandırılmalarında yol gösterici veya ilham kaynağı olurlar. Coğrafi mekânların 

adlandırılmalarında, efsanede geçen olaylar ilham kaynağı olurlar. ÇalıĢmaya 

olayların hareket noktasını, rüyaların oluĢturduğu efsaneler alınmıĢtır.  

 

 2.2.1. Avcı Mehmet Tepesi  

 Artvin‘de Kaçkar dağlarındaki Avcı Mehmet tepesi hakkında anlatılan 

efsanelerden biri Saim Sakaoğlu‘nun 101 Türk Efsanesi adlı eserinde yer alır. 

Efsanede, Avcı Mehmet‘in cezalandırılarak taĢa dönüĢmesi anlatılır. Rüya, 

efsanedeki olayın hareket noktasını oluĢturur. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Yörenin en iyi avcısı Ahmet, Kaçkar dağlarında perili dağ keçilerinin 

olduğunu öğrenir. Kaçkarlara keçileri avlamaya çıksa da eli boĢ döner. Ġki rekât 

namaz kıldıktan sonra uyuyakalır.  

 

 ii) Rüya 

 

 ―Rüyasında bu keçileri nasıl avlayacağını, keçilerin sadece sabah ve akşam 

saatlerinde, gölün bulunduğu düzlüğe indiklerini öğrenir.‖ (Sakaoğlu 2003a: 166). 

 

 iii) Rüya Sonrası 

  Ahmet, rüyadan sonra keçileri avlamaya gider. Keçileri bulunca ateĢ eder. 

Bunun üzerine keçilerin koruyucusu Ahmet‘in taĢa dönüĢmesi için dua eder. Beddua 

tutar. Bu yüzden tepeye Avcı Mehmet tepesi adı verilir. Rüya, efsanenin hareket 

noktasının oluĢturulmasında ve dolayısıyla tepenin adlandırılmasında rol alır. 
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Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Coğrafi Mekânın OluĢmasında 

veya Adlandırılmasında 

Rüyanın Rolü 

Coğrafi 

Mekân 

Sonuç 

 

Avcı 

Mehmet 

Keçileri 

avlamak 

istemesi 

____ Rüyasında, keçileri avlanma 

yolunu öğrenen Ahmet, keçilerin 

koruyucusunun bedduasıyla taĢa 

dönüĢür. 

Avcı 

Mehmet 

Tepesi 

Coğrafi 

mekân 

adlandırılır. 

  

 2.2.2. Çermik Kaplıcaları 

  Diyarbakır‘daki Çermik kaplıcaları, Ģifalı sularıyla bölgedeki önemli 

merkezlerdendir. Kaplıcalar hakkında birçok efsane anlatılır. Bu efsanelerden biri 

Saim Sakaoğlu‘nun Efsane Araştırmaları adlı eserinde yer alır. Efsanede, Akkoyunlu 

hükümdarının hasta olan kızının iyileĢmesi anlatılır. 

 

 i) Rüya Öncesi  

 Akkoyunlu hükümdarlarından birinin pek çok oğlu olmasına karĢılık hiç kızı 

yoktur. Rüyasına giren bir derviĢin içirdiği suyun yardımıyla bir kızı olur. Kız, bir 

beddua alır ve hastalanır. Bunun üzerine hükümdar bir rüya görür.  

 

 ii) Rüya 

 

 ―Bir beddua sonucu hastalanan kız yine rüyada dervişin gösterdiği suda yıkanınca 

iyileşir.‖ (Sakaoğlu 2009: 182) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 O günden sonra Çermik kaplıcaları hastalıklarına çare arayanların uğrak yeri 

olur. Rüyadaki bir derviĢin su içirmesiyle çocuk sahibi olan hükümdar, çocuğu 

hastalanınca derviĢin kendisine su içirdiği pınarda kızını yıkar. Kız iyileĢince 

kaplıcanın suyunun Ģifalı olduğuna inanılmaya baĢlanır.  
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Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Coğrafi Mekânın 

OluĢmasında veya 

Adlandırılmasında Rüyanın 

Rolü 

Coğrafi 

Mekân 

Sonuç 

 

Hükümdar Kızının 

hasta 

olması 

DerviĢ Rüyada, hastalığın çaresinin 

kaplıcalar olduğu söyler 

Çermik 

kaplıcaları 

Coğrafi 

mekân 

adlandırılır. 

 

 2.2.3. Osman Pınarı  

 Diyarbakır‘da bulunan Osman Pınarı‘nın sularının Ģifalı olduğuna inanılır. 

Osman Pınarı ile ilgili anlatılan efsane, M. H. Yavuz‘un Diyarbakır Efsaneleri adlı 

eserinde yer alır. Efsanede Ģifalı bir suyun rüyanın yol göstermesiyle bulunduğu 

anlatılır. 

 

 i) Rüya Öncesi 

  Sıtmalı bir adam, ateĢler içinde yanarken bir rüya görür.  

 

 ii) Rüya 

 

―Rüyasında Osman Pınarı‘nda yıkanırsa, iyileşeceği söylenir.‖ (Yavuz 1993: 384) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Adam uyanır uyanmaz, hemen bu pınara koĢarak yıkanır ve iyileĢir. Bu 

olaydan sonra, bütün sıtmaya yakalananlar, suyu biraz kekremsi olan bu pınarda 

yıkanmaya baĢlar. Rüyanın yol göstermesiyle iyileĢen adamdan sonra, halk Osman 

Pınarı‘nın sıtmaya iyi geldiğine inanmaya baĢlar. 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Coğrafi Mekânın OluĢmasında 

veya Adlandırılmasında 

Rüyanın Rolü 

Coğrafi 

Mekân 

Sonuç 

 

Bir 

Adam 

Sıtma 

olması 

____ Rüyada, sıtmanın çaresinin 

Osman Pınarı olduğu söylenir. 

Osman 

Pınarı 

Coğrafi 

mekân 

adlandırılır. 
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 2.2.4. Karınca Kayası 

 Elazığ‘da anlatılan efsane Ġsmail Görkem‘in Elâzığ Efsaneleri Üzerine 

Araştırmalar adlı yüksek lisans tezinde yer alır. Efsanede, bir kayaya ad verilmesinin 

hikâyesi anlatılır. 

 

 i) Rüya 

 Bir adam, Fırat nehrinin ortasındaki bir kayanın üzerinde yaĢayan karıncalara 

üzülür ve yiyecek götürür. Bu adam, rüyasında bir ihtiyar vasıtasıyla uyarılır. 

 

 ii) Rüya 

 

 ―İhtiyar, karıncaların rızkını Allah‘ın verdiğini, bu konudaki endişelerinin yersiz olduğunu 

söyler.‖ (Görkem 1987: 123-124) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Adamın rüyasından sonra Fırat nehrinin ortasındaki kayaya Karınca kayası 

adı verilir. 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Coğrafi Mekânın 

OluĢmasında veya 

Adlandırılmasında Rüyanın 

Rolü 

Coğrafi 

Mekân 

Sonuç 

 

Bir 

Adam 

Karıncalara 

üzülmesi 

Bir 

ihtiyar 

Rüyada karıncalar için 

endiĢelenmemesi gerektiğinin 

söyler 

Karınca 

kayası 

Kayaya ad 

verilir. 

 

 2.2.5. Göcük Suyu  

 Muğla Yatağan‘da Göcük Suyu adlı pınarın sürekli aktığına inanılır. Bununla 

ilgili anlatılan efsane M. Naci Önal‘ın Muğla Efsaneleri adlı eserinde yer alır. 

Efsanede, Göcük suyunun sürekli akmasının hikâyesi anlatılır. 

 

 i) Rüya öncesi 

 Kervanın biri develerle gitmektedir. Bir gün kervan Göçük denen yerde 
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durur. Kervancı bir ağacın dibinde yatıp uyur. Rüyasında; 

 

 ii) Rüya  

 

 ―Aksakallı birini görür. Adamın yattığı yerde hiç durmadan akan bir su kaynağı 

vardır. Aksakallı adam; Bir kara deveyi keser kanını suya akıtırsan bu su hayat boyu 

hiç kesilmeyecek, der.‖ (Önal 2005: 188–189) 

 

 iii) Rüya Sonrası  

 Kervancı uykusundan uyanır ve yola çıkar. Adam deveyi kesmez, ama bir 

süre sonra deve çatlar. Devenin çatladığı yer çatlak kalır. Göcük‘ten hiç durmadan su 

akmaya baĢlar. Efsanede bir din ulusunun yol göstermesiyle bir pınarın suyunun 

devamlı akacağı söylenir. Adam, rüyada bildirildiği gibi deveyi kesmese de, bir 

zaman sonra deve çatlar. Çatlayan yerden su çıkmaya baĢladığı için halk oraya 

―Göcük Suyu‖ demeye baĢlar. 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Coğrafi Mekânın 

OluĢmasında veya 

Adlandırılmasında Rüyanın 

Rolü 

Coğrafi 

Mekân 

Sonuç 

 

Kervan 

Sahibi 

Yolculukta 

olması 

Aksakallı 

biri 

Rüyada gösterilen yerde deve 

keserse pınarın suyunun hiç 

kesilmeyeceği söylenir 

Göcük 

suyu 

Göcük 

suyu 

oluĢur 

 

 2.2.6. Hendek’in Suyu  

 Halk arasında Hendek‘in suyunun lanetli olduğu anlatılır. Bununla ilgili 

efsanelerden biri, Köroğlu‘yla bağlantılı kurularak anlatılır. Efsanede, Köroğlu ve 

arkadaĢı Ayvaz‘ın rüyalarında sahip oldukları kötü düĢünceler anlatılır ve bu rüyalar 

içtikleri suya bağlanır. Efsane Nilgün Türkbay‘ın Hendek Efsaneleri adlı 

çalıĢmasında yer alır. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Köroğlu ile yaveri Ayvaz bir akĢam Hendek‘e gelirler. Ġkisi de rüya görür. 
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 ii) Rüya   

  

―Köroğlu gördüğü rüyada aklından Ayvaz‘ı öldürmeyi geçirir. ―Emek benim, yiğitlik 

benim, bu Ayvaz bana ne yapıyor? Gölgemde yaşayan bir zavallıdır.‖şeklinde düşünür. 

Aynı anda Ayvaz da rüyasında neden Köroğlu‘nun peşinden gittiğini sorgular.‖ 

(Türkbay 1997: 32) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

  Sabah olduğunda akĢamki olayları birbirlerine anlatırlar. Bunun üzerine 

―Buraların suyu lanetli, adamın niyetini bozuyor. Suyu da çamuru da iĢe yaramaz‖ 

diyerek Hendek‘ten ayrılırlar. Suyu içen Köroğlu ve Ayvaz dostluklarını 

sorgulamaya baĢlarlar. Bunun sebebini içtikleri suda ararlar ve suyunun lanetli 

olduğunu düĢünürler. 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Coğrafi Mekânın OluĢmasında 

veya Adlandırılmasında 

Rüyanın Rolü 

Coğrafi 

Mekân 

Sonuç 

 

Köroğlu 

ile Ayvaz 

Hendek‘e 

gelmeleri 

____ Gördükleri rüyalarda birbirlerine 

kin besledikleri için suyun lanetli 

olduğunu düĢünürler. 

Hendek‘in 

suyu 

Suyun 

lanetli 

olduğu 

anlatılır. 

 

 2.2.7. Sütoluk  

 Sivas ġarkıĢla‘da Sütoluk adı verilen bir pınar vardır. Sütoluk hakkında 

anlatılan efsane Kutlu Özen‘in Sivas ve Divriği Yöresinde Geyik Motifine Bağlı 

İnançlar, Adak Yerleri, Efsaneler adlı makalesinde yer alır. Efsanede, suyu beyaz 

olan Sütoluk pınarının ortaya çıkıĢı anlatılır.  

 

 i) Rüya Öncesi 

 ġehit olan bir adam, karısının rüyasına girerek geride bıraktığı iki çocuğuyla 

geçimlerini sağlayabilmeleri için yol gösterir.  

 

 ii) Rüya 

 Kadın rüyada kocasını görür. 
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 ―Ali Osman adındaki eşi, başı gemsiz kır bir ata biner. Başında yemyeşil bir sarık, 

ayağında al al çizmeler vardır. Attan inip çocuklarının yanaklarını okşar, onların 

gözlerinden öper. Karısına dönerek şunları söyler; Bunlar şehit evladıdır. Allah 

nasiplerini gönderdi. Yarın filanca dağa git. Orda bir çift geyik yavrularıma süt 

verecek. Sen de iç, der.‖ (Özen 1993: 16). 

 

 iii) Rüya Sonrası  

 Kadın denilen yeri bulur. Gelen geyikleri sağmaya baĢlar. Süt çok fazla 

geldiğinden fazla sütü bir pınarın üzerine koyar. Oranın suyu süte benzemeye baĢlar. 

Bu pınara Sütoluk denilmeye baĢlanmıĢ. Suyun renginin süte benzemesinden 

hareketle kurgulanan efsanede, rüyanın yol gösterici rolü vardır. 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Coğrafi Mekânın 

OluĢmasında veya 

Adlandırılmasında Rüyanın 

Rolü 

Coğrafi 

Mekân 

Sonuç 

 

Kocası 

Ģehit 

olan 

kadın 

Çocuklarıyla 

yalnız 

kalması 

Kadının 

ġehit 

kocası 

Rüyada, sütü nasıl bulacağı 

öğretilir. Süt fazla gelince 

suya karıĢır ve pınarı oluĢturur  

Sütoluk 

pınarı 

Sütoluk 

pınarı 

oluĢur 

   

 2.2.8. ġehitler Tepesi (Trabzon)  

 Trabzon‘daki ġehitler Tepesi hakkında ile ilgili efsanede, bir yüzbaĢının 

yetmiĢ askeriyle Ģehit olması anlatılır. Efsane N. IĢık‘ın Doğu Karadeniz 

Efsanelerini Derleme ve Araştırma adlı yüksek lisans tezinde yer alır. 

 

 i) Rüya Öncesi  

 Birinci Dünya savaĢı sırasında bir yüzbaĢı, yetmiĢ askeriyle beraber, cephede 

savaĢmaktadır. Bir gün bir rüya görür. 

 

 ii) Rüya 

  

 ―Rüyasında askerleriyle beraber şehit olacağını görür.‖ (IĢık 1998: 58) 
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 iii) Rüya Sonrası 

 Ertesi gün, arkadaĢlarına rüyasını anlatır. Birkaç gün sonra da yüzbaĢı ve 

onun birlikte zafere koĢan yetmiĢ asker Ģehit olur. ġehit düĢtükleri yer onlara duyulan 

saygıdan dolayı ziyaret yerine çevrilir ve ġehitler tepesi adı verilir. 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Coğrafi Mekânın 

OluĢmasında veya 

Adlandırılmasında Rüyanın 

Rolü 

Coğrafi 

Mekân 

Sonuç 

 

Bir 

YüzbaĢı 

SavaĢta 

olmaları 

____ Rüyada Ģehit olacaklarını 

öğrenir 

ġehitler 

Tepesi 

Kutsal bir 

mekân 

adlandırılır. 

 

 2.2.9. Deveci Dağı  

 TaĢ kesilme efsaneleri, Türk efsaneleri içinde önemli bir yere sahiptir. 

Yozgat‘taki Deveci Dağı hakkında taĢ kesilmeye örnek bir efsane anlatılır. Efsane, Z. 

Karadavut‘un Yozgat Efsaneleri adlı eserinde yer alır. Efsanedeki rüyanın hazırlık 

aĢaması yoktur. 

 

 ii) Rüya 

 

―Bir bey üç gece üst üste korkulu bir rüya görür.‖ (Karadavut 1992: 65) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

  Bey, bu rüyayı bir daha görmezse, en iyi devesini kurban edeceğini söyler. 

Adağı yerine getirmediği için develeri, çobanı ve kendisi taĢ kesilir. Oraya bu yüzden 

Deveci Dağı denilmeye baĢlanmıĢ. Dağda insana benzeyen taĢların olması, insanların 

rüyayı da katarak bir efsane kurgulamasını sağlamıĢtır.  

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Coğrafi Mekânın 

OluĢmasında veya 

Adlandırılmasında Rüyanın 

Rolü 

Coğrafi 

Mekân 

Sonuç 

 

Bir bey ____ ____ Korkulu rüyalardan sonra, 

kurban keseceğini söyler, ama 

kesmez. 

Deveci 

Dağı 

Coğrafi 

mekân 

adlandırılır. 
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 2.2.10. Belek TaĢı 

 Belek TaĢı efsanesi Azerbaycan‘da anlatılmaktadır. Efsane, Metin Ergun‘un 

Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi adlı eserinde yer alır. Efsanede, 

çocuksuz bir kadının taĢın canlanmasıyla çocuk sahibi olması ve taĢı bulduğu yere 

Belek TaĢı adının verilmesi anlatılır. 

   

 i) Rüya Öncesi 

 Amca çocukları olan Nise ve Sadık‘ın, uzun zamandır evli olmalarına rağmen 

çocukları yoktur. Kaynanası ve Sadık bu durumdan Ģikâyetçi olurlar. Nise gece bir 

rüya görür. 

 

 ii) Rüya 

 

 ―Nise, bir dağda, bir kayanın başında kundaklı bir çocuğun bırakılmış olduğunu 

görür. Nurani yüzlü bir adam; O çocuk senindir, git emzir, der.‖  (Ergun 1997: 399) 

 

  Kadın uykudan uyanır uyanmaz, rüyada gördüğü kayayı bulur. Kayanın 

üzerinde çocuk kundağına benzeyen bir taĢ bulur. TaĢı saklar ve her gün gizlice 

seyreder. Bir müddet sonra nurani yüzlü adam tekrar rüyasına girer. 

 

 ―Bu taşın onun çocuğu olduğunu ve saklamaması gerektiğini söyler.‖ (Ergun 1997: 399) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Nise uykudan uyandığında çocuk kundağına benzeyen taĢın bir bebeğe 

dönüĢtüğünü görür. Azerbaycan halkı da bu olaydan sonra taĢı bulduğu Belek TaĢı 

adını verirler.  

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Coğrafi Mekânın 

OluĢmasında veya 

Adlandırılmasında 

Rüyanın Rolü 

Coğrafi 

Mekân 

Sonuç 

 

Nise Çocuğunun 

olmaması 

Nurani 

yüzlü bir 

adam 

Nerede olduğunu rüyasında 

gördüğü taĢ canlanarak ona 

çocuk olur 

Belek 

TaĢı 

Coğrafi bir 

mekân 

adlandırılır. 
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 AĢağıdaki tabloda coğrafi mekânların oluĢumu veya adlandırılmasıyla ilgili 

rüyaların yer aldığı efsanelerin kesitleri verilmiĢtir. 

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Coğrafi Mekânın 

OluĢmasında veya 

Adlandırılmasında 

Rüyanın Rolü 

Coğrafi 

Mekân 

Sonuç 

 

Avcı 

Mehmet 

Keçileri 

avlamak 

istemesi 

____ Rüyasında, keçileri avlanma 

yolunu öğrenen Ahmet, 

keçilerin koruyucusunun 

bedduasıyla taĢa dönüĢür. 

Avcı 

Mehmet 

Tepesi 

Coğrafi 

mekân 

adlandırılır. 

Hükümdar Kızının 

hasta olması 

DerviĢ Rüyada, hastalığın çaresinin 

kaplıcalar olduğu söylenir. 

Çermik 

kaplıcal

arı 

Coğrafi 

mekân 

adlandırılır. 

Bir Adam Sıtma olması ____ Rüyada, sıtmanın çaresinin 

Osman Pınarı olduğu 

söylenir. 

Osman 

Pınarı 

Coğrafi 

mekân 

adlandırılır. 

Bir Adam Karıncalara 

üzülmesi 

Bir 

ihtiyar 

Rüyada karıncalar için 

endiĢelenmemesi 

gerektiğinin söyler 

Karınca 

kayası 

Kayaya ad 

verilir. 

Kervan 

Sahibi 

Yolculukta 

olması 

Aksakallı 

biri 

Rüyada gösterilen yerde 

deve keserse pınarın 

suyunun hiç kesilmeyeceği 

söylenir 

Göcük 

suyu 

Göcük suyu 

oluĢur 

Kocası 

Ģehit olan 

kadın 

Çocuklarıyla 

yalnız 

kalması 

Kadının 

ġehit 

kocası 

Rüyada, sütü nasıl bulacağı 

öğretilir. Süt fazla gelince 

suya karıĢır ve pınarı 

oluĢturur  

Sütoluk 

pınarı 

Sütoluk 

pınarı oluĢur 

Köroğlu 

ile Ayvaz 

Hendek‘e 

gelmeleri 

____ Gördükleri rüyalarda 

birbirlerine kin besledikleri 

için suyun lanetli olduğunu 

düĢünürler. 

Hendek‘

in suyu 

Suyun lanetli 

olduğu 

anlatılır. 

Bir 

YüzbaĢı 

SavaĢta 

olmaları 

____ Rüyada Ģehit olacaklarını 

öğrenir. 

ġehitler 

Tepesi 

Kutsal bir 

mekân 

adlandırılır. 

Bir bey ____ ____ Korkulu rüyalardan sonra, 

kurban keseceğini söyler, 

ama kesmez. 

Deveci 

Dağı 

Coğrafi 

mekân 

adlandırılır. 

Nise Çocuğunun 

olmaması 

Nurani 

yüzlü bir 

adam 

Nerede olduğunu rüyasında 

gördüğü taĢ canlanarak ona 

çocuk olur 

Belek 

TaĢı 

Coğrafi bir 

mekân 

adlandırılır. 

Tablo 44: Coğ. Mekânların OluĢumu ve Adlandırılması ile Ġlgili R.’ların K.’leri 

 

 Yukarıdaki tabloya göre, rüyaları görenlerin oranları aĢağıdaki grafikte 

verilmiĢtir. 
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              Grafik 118:Coğ.  Mekânların OluĢum ve Adlandırılmasıyla Ġlgili R.’ları Görenler 

 

 Coğrafi mekânların oluĢumu veya adlandırılmasıyla ilgili rüyalar on efsanede 

yer alır. On efsanenin dördünde (%40) rüyaları sıradan insanlar görür. Ġki (%20) 

efsanede rüyaları bey veya hükümdar gibi yöneticiler görür. Kervan sahibi, Köroğlu 

ile Ayvaz, bir Ģehidin karısı ve bir yüzbaĢı birer (%10) efsanede rüyaları görenlerdir. 

 On efsanenin dokuzunda (%90) rüyanın hazırlık aĢaması vardır. Ġki efsanede 

rüyaların hazırlığı kiĢilerin hasta olmalarıdır. Geri kalan yedi efsanedeki rüyaların 

her birinin farklı hazırlık aĢaması vardır.  

 AĢağıdaki grafikte rüyalara girerek coğrafi mekânların oluĢmasında veya 

adlandırılmasında rolü olanlar verilmiĢtir. 

 

                             Grafik 119:Coğ.  Mekânların OluĢum ve Adlandırılmasıyla Ġlgili R.’lara Girenler 

4; 40% 

2; 20% 
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1; 10% 
Sıradan Biri

Bey / Hükümdar

Kervan Sahibi

Köroğlu ile Ayvaz

ġehit Karısı

YüzbaĢı

2; 20% 

1; 10% 

1; 10% 

1; 10% 

5; 50% 

Bir Ġhtiyar

DerviĢ

Nurani Yüzlü Biri

ġehit

Belirsiz
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 On efsanenin beĢinde (%50) rüyalara girenler belirsizdir. Efsanelerde bunlarla 

ilgili bilgi yoktur. Ġki (%20) efsanede rüyaya ihtiyarlar girer. Birer (%10) efsanede 

ise derviĢ, nurani yüzlü biri ve kadının Ģehit olmuĢ kocası rüyaya girip coğrafi 

mekânların oluĢumunda veya adlandırılmasında rol alırlar. 

 AĢağıdaki grafikte oluĢan veya adı konulan mekânların neler olduğu 

verilmiĢtir. 

 

              Grafik 120: Efsanelerde Rüya Sonucu OluĢan veya Adı Konulan Mekânlar 

 

 On efsanenin dördünde (%40) rüyaların iĢleviyle pınarlar oluĢmakta veya 

adları konulmaktadır. Üç (%30) efsanede dağlar veya tepelerin adları rüyalarda 

görüldükten sonra konulur. Birer (%10) efsanede kaplıca, kaya ve taĢ rüyadan sonra 

adlandırılan yerlerdir.  

 On efsanenin sekizinde (%80) rüyadan sonra coğrafi mekânların adları 

konulurken iki efsanede rüyadan sonra coğrafi mekânlar oluĢur. Bu iki mekân 

pınarlardır. Sürekli akan ve süt gibi akan iki nehrin rüyadan sonra oluĢtuğuna 

inanılır.  

 

 2.3. Yapıların ĠnĢası ile Ġlgili Rüyalar 

 Türk kültüründe yapıların inĢası ile ilgili birçok efsane anlatılır. Bu yapıların 

inĢasında bazı olağanüstülükler yaĢanır. ĠnĢada yaĢanılan olağanüstülükler, yapılara 

kutsallık katar ve etrafında oluĢan inanıĢ dairesini güçlendirir. Bu olağanüstülüklerin 

baĢında rüyalar gelir. Bazı efsanelerde ev, köprü, kule, kuyu gibi yapılar görülen 

4; 40% 

3; 30% 

1; 10% 

1; 10% 

1; 10% 

Pınar / Su

Dağ / Tepe

Kaplıca

Kaya

TaĢ
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rüyaların içeriğine göre inĢa edilir. Bu rüyaların içeriği insanlara bir müjde vermek, 

bir tehlike hakkında uyarılar yapmak veya insanlara rehberlik etmektir. Ġnsanlar 

rüyadaki müjdeden sonra minnettarlıklarını dile getirmek, tehlikeleri haber veren 

rüyalardan sonra tehlikelere hazırlık yapmak, rehberlik eden rüyalardan sonra ise 

adaklarını yerine getirmek için bu yapıları inĢa ederler. Yapıların inĢasıyla ilgili 

rüyaların olduğu Türk efsaneleri Ģunlardır; 

 

 2.3.1. Sütlüce Kuyusu 

 Sütlüce kuyusu, Balıkesir ili sınırları içerisindedir. Sütlüce kuyusu hakkında 

birçok efsane anlatılır. Bu efsanelerin tümü, kuyudaki suyun renginin beyaz 

olmasından hareketle oluĢmuĢtur. ÇalıĢmaya alınan efsane N. Akyalçın‘ın Balıkesir 

Yöresinde Yatır Efsaneleri Üzerine Bir Araştırma adlı eserinde yer alır. Efsanede, bir 

çobanın kuyuyu yapma hikâyesi anlatılır. Efsanede, rüyanın önemli iĢlevi vardır. 

 

 i) Rüya Öncesi 

 Bir çoban, akĢamdan sabaha kadar evinin karĢısında bir ateĢin yandığını 

görür. Ġki gün sonra rüyasında bir dede görür.  

  

 ii) Rüya 

 

 ― Dede, ateşin olduğu yerde ölüp gömüldüğünü söyler.‖  (Akyalçın 1998: 56) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Rüyadan sonra,  her yıl koyunları geçirdikleri hastalıklardan ölen çoban, bu 

yıl koyunları ölmezse ateĢin çıktığı yere bir ev yaptırma adağında bulunur. O yıl 

koyunların hiçbiri ölmediği gibi sütleri de iki katına çıkar. Çoban adağını yerine 

getirir ve ateĢin çıktığı yere bir bina yaptırıp bir de kuyu kazdırır. Kuyudan çıkan su 

süt kadar beyazdır. Adamın koyunları buradan içtikçe sütleri artar. Daha sonra bu 

suyu yeni doğum yapan fakat sütü yetersiz insanlar içer.  

 Çoban gördüğü rüyanın etkisiyle bir adakta bulunur. Ġsteğinin olmasıyla 

beraber kutsal dedenin gömülü olduğu yere bir bina yaptırıp bahçesine kuyu açtırır. 
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Bu davranıĢından dolayı dede de onu ödüllendirir ve sudan içen koyunların sütü 

artar.  

 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Rüyanın Yapının 

ĠnĢasındaki Rolü 

ĠnĢa 

Edilen 

Yapı 

Sonuç 

 

Bir 

çoban 

Geceleri 

bir ateĢ 

görmesi 

Bir dede Rüyada, bir dede ateĢin 

olduğu yerde gömülü 

olduğunu söyler, çoban da 

oraya bina yapma adağında 

bulunur. 

Bir bina, 

Sütlüce 

kuyusu 

Sütü olmayan 

annelerin gittiği 

Sütlüce kuyusu 

inĢa edilir 

 

 2.3.2. Hacet Kuyusu (Bahtiyar) 

 Hacet kuyusu, Ġzmir‘in Bergama ilçesindedir. Haceti olanlar, bahtının 

açılmasını isteyenler asırlardır Hacet kuyusunu ziyaret ettiklerinden kuyuya Bahtiyar 

adı verilir. Hacet kuyusu hakkındaki efsanelerde kuyunun bir rüyadan sonra yapıldığı 

anlatılır. Efsane, Osman Bayatlı‘nın Bergama‘da Efsaneler, Âdetler adlı eserinde yer 

alır. 

 i) Rüya Öncesi 

 Çiftçinin oğlu, bir kayanın dibinde uyur ve bir rüya görür. 

 ii) Rüya 

 

  ―Rüyasında, önünde açılan kuyudan bir kızın çıktığını görür. Ona, bu güzel kızın 

nasibi olduğu söylenir.‖ (Bayatlı 1993: 31)   

  

 iii) Rüya Sonrası 

 Çocuk, rüyayı babasına anlatır. Babası oraya bir kuyu kazdırır. Oradan soğuk 

su çıkar. Çocuk, bir gün kuyunun dibinden güzel bir kızın geldiğini görür. Kız bir 

zaman sonra gözden kaybolsa da, üç gün sonra bir kervanla geri gelir. Bu olaydan 

sonra bu kuyunun tılsımlı olduğuna inanılır ve dileği olanlar buraya gelir. Rüyada, 

çocuğa nasibinin kuyudan çıkan kız olduğu söylendiğinden Hacet kuyusu inĢa edilir. 
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Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Rüyanın Yapının 

ĠnĢasındaki Rolü 

ĠnĢa 

Edilen 

Yapı 

Sonuç 

 

Bir 

çiftçinin 

oğlu 

Kayanın 

dibinde 

uyuması 

____ Rüyada, kuyudan çıkan kızın 

kendi nasibi olduğu 

söylenince kuyu yapılır. 

Hacet 

kuyusu 

Dileği olanlar 

Hacet 

kuyusunu 

ziyaret eder. 

  

 2.3.3.  Kız Kulesi 

 Kız Kulesi hakkında Konya‘daki efsanede, kulenin bir rüyadaki ikazlardan 

sonra inĢa edildiği anlatılır. Rüyadaki ikazı dikkate anlalar tehlikeden korunmak için 

kuleyi yaptırırlar. Efsane, Seyit Emiroğlu‘nun Konya Efsaneleri adlı yüksek lisans 

tezinde yer alır. 

  

 i) Rüya Öncesi 

 Bir sultanın kızı, köĢklerin çevrelediği bir bahçede halayıkları ile yaĢar. 

Sultan bir gece bir rüya görür. 

 

 ii) Rüya 

  

 ―Sultan, rüyasında kızının yılan sokmasından öleceğini görür.‖ (Emiroğlu 1993: 74) 

 iii) Rüya Sonrası 

 Rüyadan sonra, sultan bir kule yaptırarak çevresine küng döĢer, kuleye 

günlük süt akıtır. Kız bir gün hastalanır. Herkes, sultanın kızına geçmiĢ olsun 

dilekleriyle beraber hediyeler getirir. Sepet içinde getirilen üzüm arasından çıkan 

küçük bir yılan kızı sokar ve öldürür. Efsanede rüyanın bir tehlikeyi haber 

vermesiyle bir kule inĢa edilir. Fakat alı yazısı gerçekleĢir ve kız yılanın sokmasıyla 

hayatını kaybeder. 

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Rüyanın Yapının 

ĠnĢasındaki Rolü 

ĠnĢa 

Edilen 

Yapı 

Sonuç 

 

Sultan ____ ____ Rüyada bir tehlikenin haber 

verilmesinden sonra kule 

inĢa edilir. 

Kız Kulesi Kız kulesi 

yapılır ve 

hakkında bu 

efsane anlatılır  
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 2.3.4. Oltuluların Konağı 

 Erzurum‘da ―Kale dibinde Oltuluların evi‖ hakkında bazı efsaneler anlatılır. 

Efsanede, gördüğü rüya ile nasiplendirilen adamın, rüyadan sonra bir konak yapması 

anlatılır. Efsane, Bilge Seyidoğlu‘nun Erzurum Efsaneleri adlı eserinde yer alır. 

  

  i) Rüya Öncesi 

 Efsanede, anlatıldığına göre, bina yapılmadan önce orada fakir bir adam 

oturmaktadır. Bir gece bir rüya görür. 

 

 ii) Rüya 

  

 ―Rüyasında kendisine hazine bulacağı söylenir.‖  (Seyidoğlu 1985: 118) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Adam bodrumu kazsa da, bir Ģey bulamaz. Yolda giderken gaipten ―iki kazma 

daha vuramadın mı?‖ diye sesler duyar. Geri dönüp biraz daha kazdıktan sonra içi 

altınlarla dolu bir kazan bulur. Adam bu altınlarla Oltuluların Konağı denilen evi 

yapar. Konak, rüyanın yol göstermesiyle sahip olunan altınlarla yapılır. 

  

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Rüyanın Yapının 

ĠnĢasındaki Rolü 

ĠnĢa 

Edilen 

Yapı 

Sonuç 

 

Fakir bir 

adam 

Fakir 

olması 

____ Rüyanın rehberliğiyle 

bulunan altınlarla konak 

yapılır. 

Oltuluların 

Konağı 

Oltuluların 

Konağı yapılır 

ve hakkında bu 

efsane anlatılır. 

 

 2.3.5. Süt Köprüsü 

 Süt Köprüsü, Kosova‘nın Türk beldesi Vıçıtırın‘da yer alır. Süt Köprüsü ile 

ilgili bazı efsaneler anlatılır. Saim Sakaoğlu‘nun 101 Türk Efsanesi adlı eserinde yer 

alan efsanede köprüye bu adın verilmesinin nedeni görülen bir rüyadır. 
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 i) Rüya Öncesi 

 Bölgede yaĢayan evli üç erkek kardeĢ, geçit vermeyen nehrin üzerine bir 

köprü yapmaya karar verirler. Köprü için bir kurban sunulması gerekmektedir. 

KardeĢlerin eĢlerinden ilk gelenin kurban edilmesine karar verilir. Büyük kardeĢler 

bu durumu eĢlerine söylese de küçük kardeĢ bu durumu eĢine söyleyemez. Küçük 

kardeĢin eĢi o gece bir rüya görür. 

 

 ii) Rüya 

  

 ―Kadın, rüyasında kurban olacağını görür.‖  (Sakaoğlu 2003a: 122) 

 

 iii) Rüya Sonrası 

 Kadın, sabah rüyasını kocasına anlatır. Kurban edileceğini anlar ve 

gömüldüğünde çocuğu emebilsin diye sağ memesinin dıĢarıda kalmasını ister. 

Rüyadan sonra, kadın kurban edilir ve söylediği gibi gömülür. Adam, her Pazar günü 

çocuğunu emzirmeye götürür. Bu sebeple köprünün adı Süt Köprüsü‘dür. 

   

Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Rüyanın Yapının 

ĠnĢasındaki Rolü 

ĠnĢa 

Edilen 

Yapı 

Sonuç 

 

Küçük 

KardeĢin 

EĢi 

Birinin 

kurban 

edilecek 

olması 

____ Rüyadan sonra, kadın 

kurban edilir ve köprünün 

adı gömülme Ģeklinden 

dolayı verilir. 

Süt 

Köprüsü 

ĠnĢa edilen 

köprüye Süt 

Köprü adı 

verilir. 

 

 AĢağıdaki tabloda yapıların inĢasıyla ilgili rüyaların yer aldığı efsanelerin 

kesitleri verilmiĢtir. 
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Rüya Öncesi Rüya Rüya Sonrası 

Rüyayı 

Gören 

Rüyaya 

Hazırlık 

Rüyada 

Görülen  

Rüyanın Yapının 

ĠnĢasındaki Rolü 

ĠnĢa 

Edilen 

Yapı 

Sonuç 

 

Bir 

çoban 

Geceleri 

bir ateĢ 

görmesi 

Bir dede Rüyada, bir dede ateĢin 

olduğu yerde gömülü 

olduğunu söyler, çoban da 

oraya bina yapma adağında 

bulunur. 

Bir bina, 

Sütlüce 

kuyusu 

Sütü olmayan 

annelerin gittiği 

Sütlüce kuyusu 

inĢa edilir 

Bir 

çiftçinin 

oğlu 

Kayanın 

dibinde 

uyuması 

____ Rüyada, kuyudan çıkan kızın 

kendi nasibi olduğu 

söylenince kuyu yapılır. 

Hacet 

kuyusu 

Dileği olanlar 

Hacet 

kuyusunu 

ziyaret eder. 

Sultan ____ ____ Rüyada bir tehlikenin haber 

verilmesinden sonra kule 

inĢa edilir. 

Kız Kulesi Kız kulesi 

yapılır ve 

hakkında bu 

efsane anlatılır  

Fakir bir 

adam 

Fakir 

olması 

____ Rüyanın rehberliğiyle 

bulunan altınlarla konak 

yapılır. 

Oltuluların 

Konağı 

Oltuluların 

Konağı yapılır 

ve hakkında bu 

efsane anlatılır. 

Küçük 

KardeĢin 

EĢi 

Birinin 

kurban 

edilecek 

olması 

____ Rüyadan sonra, kadın 

kurban edilir ve köprünün 

adı gömülme Ģeklinden 

dolayı verilir. 

Süt 

Köprüsü 

ĠnĢa edilen 

köprüye Süt 

Köprü adı 

verilir. 

Tablo 45: Türk Efsanelerinde Yapıların ĠnĢasıyla Ġlgili Rüyaların Kesitleri 

 

 Yukarıdaki tabloya göre yapıların inĢasıyla ilgili rüyaları görenler aĢağıdaki 

grafikte verilmiĢtir. 

 

 

                             Grafik 121: Türk Efsanelerinde Yapıların ĠnĢasıyla Ġlgili Rüyaları Görenler 

4; 80% 

1; 20% 

Sıradan Biri

Sultan
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 BeĢ efsanenin dördünde (%80) rüyaları sıradan insanlar, birinde (%20) bir 

Sultan görür. Bir çoban, çiftçinin oğlu, fakir bir adam ve üç kardeĢin küçüğü sıradan 

olan kiĢilerdir. 

 BeĢ efsanenin sadece birinde, rüyaya bir dede girer. AĢağıdaki tabloda 

rüyalardan sonra inĢa edilen yapılar vardır. 

 

 

                             Grafik 122: Türk Efsanelerinde Rüyalardan Sonra ĠnĢa Edilen Yapılar 

 

 BeĢ efsanenin ikisinde (%20) kuyular, birer (%20) efsanede ise konak, köprü 

ve kule inĢa edilir. 

 

 2.4. YerleĢim Yerlerinin Kurulmasıyla ile Ġlgili Rüyalar 

 Rüyalar Ģehirlerin kurulmasında ve adlandırılmasında yol gösterici olurlar. 

Rüyalarda verilen nasihatlere uyanlar bu sayede Ģehirleri kurarlar.  

 

 2.4.1. Burdur 

 Burdur Ģehri ile ilgili efsane S. Sakaoğlu‘nun 101 Türk Efsanesi adlı eserinde 

yer alır. Anlatılan efsaneye göre Burdur Ģehri, rüyada verilen nasihate uyulması 

neticesinde kurulur. Selçuklular, Anadolu‘ya geldikleri zaman, Sultan‘a rüyasında, 

atına binip gitmesi söylenir. Sultan atına biner, dörtnala yol alır. Birden bir ses iĢitir. 

―Burada dur!‖ Durduğu yere Burdur adı verilir (Sakaoğlu 2003a: 174–175). 

2; 40% 

1; 20% 

1; 20% 

1; 20% 

Kuyu

Konak

Köprü

Kule
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 2.4.2. Ġskenderun 

 Ġskenderun hakkında anlatılan efsane Ali Rıza Önder‘in Anadolu Efsaneleri 

adlı eserinde yer alır. Ġskenderun için anlatılan efsanede, Ġskender‘e rüyasında atına 

binip atının baĢının hizasında gitmesi ve orada Ģehir kurması söylenir. Ġskender bu 

rüya üzerine atıyla geldiği yerde Ģehir yaptırır. ġehrin adı Ġskenderun olur (Önder 

1969: 16–17).  

 Ġskenderun ve Burdur Ģehirlerinin kurulmasına rüyalar kaynaklık eder. 

Rüyaların hazırlık aĢamaları yoktur. Rüya sonuçlarına bakıldığında ise iki Ģehrin 

kurulmasındaki ses benzerlikleri göze çarpar. Ġskender‘in rüyasıyla kurulan Ģehre, 

Ġskender isminden hareketle Ġskenderun adı verilir. Burdur Ģehrinde de rüyada 

―Burada dur!‖ emrini alan sultanın, rüyadaki emrin fonetiğinden hareketle oraya 

Burdur adını verir.  

 

 2.4.3. TaĢkesen Köyü 

 TaĢkesen köyü, Erzurum‘un Karayazı ilçesine bağlıdır. Efsane, Bilge 

Seyidoğlu‘nun Erzurum Efsaneleri adlı eserinde yer alır. Köye bu adın verilmesiyle 

ilgili efsaneler anlatılır. Bu efsanelerin birinde rüyanın ikaz etme iĢlevi vardır. 

 

 i) Rüya öncesi 

 Köyün çobanı, koyunları ağıla getirince bir ejderha çıkıp koyunları yemeye 

baĢlar. Her gün tekrarlanan bu olaydan sonra koyunlar iyice azalır. Bir gece ninenin 

biri bir Pir Dede görür. 

 

 ii) Rüya 

 

 ―Pir Dede nineye; Kızım başınızda bir musibet var. O musibetten kurtulabilmeniz için 

Tanrı‘ya kurban kesip dua edeceksiniz. Sizi o musibetten kurtaracaktır, der.‖ 

(Seyidoğlu 1985: 188) 

  

 



814 

 

  

 iii) Rüya Sonrası 

 Rüyadan sonra herkes kurbanları hazırlar. Ejderha gelince kadının biri, bir 

biti tırnakları arasında ezerek, ―Aha kurban kestim.‖der. Bu hareket Tanrı‘nın zoruna 

gider. Tanrı oradaki her Ģeyi taĢ eder. Ondan sonra oraya TaĢkesen denilir. Efsanede 

rüyadaki ikazı dikkate almayan ve Tanrı‘yı rahatsız edecek Ģeyler yapan insanların 

cezalandırılarak taĢa dönüĢmesi anlatılır.   

 Türk efsanelerinde rüyalar, Ģahıslar ve mekânlar hakkında anlatılan 

efsanelerde yer alırlar. ġahıslarla ilgili rüyalar, tarihî Ģahsiyetler ve din uluları 

hakkında anlatılan efsanelerde görülürler. Mekânlarla ilgili rüyalara bakıldığında, 

tamamına yakını, yine din ulularının türbe, yatır ve mezarları etrafında anlatılan 

efsanelerde geçerler. Rüyalar, bu mekânlara bağlı olarak oluĢan Veli kültünün, 

insanlarla iletiĢime geçme yoludur. 

 Efsanelerde geçen rüyaların tamamına yakınının din ulularıyla ilgili Ģahıs ve 

mekân efsanelerinde görülmesi, efsanelerin en belirgin özelliği olan inanç unsurunun 

gereğidir. Efsaneler kutsal kabul edilirler ve bir inanç unsurunu barındırırlar. 

Ġslamiyet‘in, ayet ve Hz. Muhammet‘in hadisleriyle, rüyaların gerçekliğine dair tesis 

ettiği inancın, efsanelerde ayrıntılarıyla yer alması efsanedeki kutsallığın ve inancın 

gereğidir.    

 Dinî Ģahsiyetlerle ilgili 32 rüyanın 10 (%31)‘unda, din uluları rüyayı 

görenlere, zorlukları aĢabilmeleri, yanlıĢları düzeltebilmeleri, hastalıkları 

sağaltabilmeleri ve geçimlerini sağlayabilmeleri için rehberlik edilir. Hz. Muhammet, 

Hz. Ali, Hızır, Veli rehberlik eden din ulularıdır. 

 Efsanelerde din uluları insanları ikaz ederler. Ġkazların nedenleri insanları 

tehlikelere karĢı korumak, veli kültüne saygısızlığı engellemek, askerlere yardım 

edilmesini sağlamak, vasiyeti yerine getirtmek, dürüst olmak ve meczubu 

korumaktır. 

 Türk efsanelerinde rüyaların en çok sıradan insanlar ve yöneticiler görür. 

Türk efsanelerinde görülen rüyaların en önemli hazırlık aĢaması kutsalın rahatsız 

edilmesidir. Din uluları, türbelerini yıkmak isteyenleri, üstünü örtmeye çalıĢanları, 

türbelerinin eĢyalarını, taĢlarını, odunlarını kendi evine götürenleri, çevresindeki 

ağaçlara zarar verenleri, türbenin etrafında hayvan otlatanları, uygunsuz hareket 
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edenleri rüyaya girerek ikaz ederler. Efsanelerde rüyalarda en çok veli, eren ve 

dedeler görülmektedir. 
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SONUÇ 

 Rüyalar, tarih boyunca, bütün medeniyetlerde özel bir yere ve anlama sahip 

olmuĢlardır. Her medeniyet, kendi kültür ve inanıĢlarıyla örtüĢen bir rüya algısı 

yaratmıĢtır. Türkler de takip edilebilen tarihten bu yana, rüyalara büyük önem 

vermiĢlerdir. Sahip oldukları inanıĢlar, sosyal hayatlarını düzenleyen kabuller ve 

mensup oldukları dinler her dönem, bazı özellikleri sabit kalmakla birlikte, 

yarattıkları rüya algısını farklılaĢtırmıĢtır.  

 Milletlerin yarattığı eserler, kendi kültürlerinin tanınmasını sağlayan en 

önemli bilgi kaynaklarıdır. Bu eserlerin baĢında halk edebiyatının ürünleri gelir. 

Milletler, yaĢamlarına dair her Ģeyi, yarattıkları bu ürünlerle nesilden nesile 

aktarırlar. Bu ürünler incelendiğinde, kültürün bütün katmanları hakkında bilgi sahibi 

olunabilir. 

 Rüyanın kültür tarihindeki önemini ve dönemler arasındaki farklılıklarını 

ortaya koyabilmek, takip edilebilen kültür tarihi hakkında bilgiler aktaran edebî 

ürünlerin incelenmesiyle mümkündür. Örneğin, Türklerin ilk dönemlerdeki rüya 

anlayıĢını tespit edebilmek, ancak bazı ritüellerin ve tarihin ilk dönemleri hakkında 

bilgi veren mitolojilerin incelenmesiyle mümkündür. Günümüze yaklaĢtıkça, 

destanlar, halk hikâyeleri, masallar ve efsaneler döneme ait rüya algısının tespit 

edilebilmesi için kaynaklık ederler. Bu yüzden Türklerin rüyaya bakıĢını 

anlayabilmek için kültür tarihine kaynaklık eden halk edebiyatı ürünlerine bakmak 

gerekir. 

 Daha önce belirtildiği gibi, Türk kültüründe, rüyaların bireyler tarafından 

yaratılmak yerine, kültürel yapı içerisinde bireylere verildiği kabul edilir. ―Rüya 

sahibi olmak yerine, ―Rüya görmek‖ tabirinin kullanılması bunun iĢaretidir. 

―Görülen rüyalar‖ ait oldukları mitoloji, destan, hikâye, masal ve efsanelerin tarihî 

zamanları ve özelliklerine göre Ģekillenir. Mitolojiler, insanların kendilerine ait 

sorulara, yine kendilerinin verdikleri ilk cevaplardır. Mitolojiler, yönetici sınıfını 

konu edinirler. Bunlar tanrılar olabileceği gibi, hükümdarlar da olabilir. 

Mitolojilerdeki rüyalar, bu üst sınıfın gördüğü rüyalardır. Bu yüzden mitolojilerdeki 

rüyaların en önemli iĢlevleri, yöneticilere gelecekleri hakkında bilgi vermek ve 

güçleneceklerini müjdelemektir. Mitolojik dönemin özellikleri, rüyalara olduğu gibi 

yansır. Mitolojik simgeleri rüyasında gören hükümdarın kutsallığı ve hem kendi 
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halkına hem de düĢmanlarına karĢı üstünlüğü artar. Bu simgelerin varlığı rüyaların 

tabirciler, kâhinler tarafından yorumlanmasını gerektirir. Rüyaların iki âlem arasında 

bağ kurdukları kabul edilir ve atalar kültü çerçevesinde ataların, rüya yoluyla 

iletiĢime geçtiğine inanılır.  

 Destanlar, mitolojilerden sonraki ürünlerdir. Bir kahramanlığı konu edinirler. 

Kahramanlar, mitolojilerde olduğu gibi yönetici sınıfından kiĢilerdir. Kahramanların 

mücadelesi halkları içindir. Destanlardaki rüyalar, kahramanlar ve yakın akrabaları 

tarafından görülürler ve birçok iĢleve sahiptirler. Bu iĢlevler, destanların konu 

edindiği döneme, toplumsal Ģartlara ve inanç dairesine göre değiĢir. Türk destanları, 

Ġslamiyet‘in etkisiyle iki döneme ayrılabilir. Türk destanlarındaki rüyaların iĢlevleri 

de, Ġslamiyet‘in kabulüyle değiĢir. Ġslamiyet öncesi destanlarda rüyalar, ülkesi için 

savaĢan kahramana ve onun ailesine hizmet eder. Kahramanın doğumu, tehlikelerden 

korunması, zor durumların üstesinden gelebilmesi, gelecek hakkında bilgi sahibi 

olması, âĢık olup evlenmesi rüyaların yardımıyla gerçekleĢir. Bu destanlardaki 

rüyalarda, mitolojiye yakın olduklarından kültür tarihine ait önemli simgeler yer alır. 

Rüyalar hazırlanan toylarda yorumlanır. 

 Ġslamiyet sonrası destanlarda ise kahramanın görevi cihat ve fetihtir. Kâfirlere 

karĢı mücadele edip, Ġslamiyet‘in hâkim olduğu coğrafyanın geniĢletilmesi 

hedeflenir. Rüyalar bu amaca hizmet ederler. Bu destanlardaki rüyaların, tehlikeleri 

bildirmek, fetihleri müjdelemek, rehberlik etmek, din değiĢtirtmek gibi iĢlevleri 

vardır. Ġslamiyet sonrası destanlardaki rüyalar, tabirle yorumlanmazlar. BaĢta Hz. 

Muhammet olmak üzere rüyaya giren din uluları, mesajlarını çok açık iletirler. 

 Hikâyeler, destanlardan sonra gelen türler olsalar da, daha çok aĢkı konu 

edinirler. Hikâyelerdeki rüyalar, aĢkın baĢlamasına ve âĢıkların önündeki engellerin 

kaldırılıp kavuĢmalarına hizmet eder. Benzer yapılar gösteren bu rüyalar, bir 

geleneğin oluĢup devam etmesini sağlarlar. 

 Masallar mitolojilere benzer bazı özelliklere sahip olsalar da, masallardaki 

rüyalar, mitoloji, destan ve hikâyelerdekilerden farklı iĢlevlere sahiptirler. 

Masallardaki ana tema sosyal adaletin sağlanmasıdır. Alt tabakada olan ve çeĢitli 

nedenlerle haksızlığa uğrayan insanlara rüyalarda yardım edilerek mağduriyetleri 

giderilir. Üst yani yönetici sınıfındaki insanların rüyaları ise karĢılaĢtıkları zor 

durumların üstesinden gelebilmeleri için kendilerine yol göstermektedir. Masallar, 
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olağanüstülüklerin çok olduğu anlatmalardır. Bu olağanüstülükler rüyaların her 

aĢamasında da yer alırlar. 

 Efsaneler kutsallığın ve bir inancın olduğu anlatılardır. ġahıs, yer, olay ve 

zaman hakkında anlatılırlar. Rüyalar, yer ve Ģahıslarla ilgili anlatılan efsanelerde yer 

alırlar. Mekânlarla ilgili efsanelerde yer alan rüyaların ana teması kutsalın rahatsız 

edilmemesidir. Türbe, yatır ve mezar gibi kutsal mekânların sahipleri, onları bir 

Ģekilde rahatsız eden insanların rüyalarına girerek onları uyarırlar. Din uluları bu 

rüyalarda en çok görülen karakterlerdir. Bir inancın olması ve din ulularının rüyalara 

girmesi rüyalara duyulan güveni artırır. Rüyalar, kutsal mekânların yapımı, 

korunması ve etraflarında sağaltma, nasiplendirme gibi inanıĢların yaygınlaĢmasında 

rol alırlar. 

 ġahıslarla ilgili efsanelerde yer alan rüyalar, tarihî Ģahıslar, veliler ve âlimler 

ile ilgilidir. Tarihî Ģahısların rüyaları daha çok giriĢecekleri mücadelelerin 

sonuçlarıyla ilgilidir. Veli ve âlimlerle ilgili menkıbelerde geçen rüyalar, velilerin 

kerametlerini ve ulviliklerini gözler önüne serer. Rüya yoluyla ulviliği veya 

mertebesi gösterilen Ģahıslara duyulan saygı, rüyadan sonra artar.   

 Bütün türlerde, rüyaların en temel iĢlevi gelecekten haber vermektir. Bu 

haberlerin bazıları müjde niteliğindeyken bazıları bela ve tehlikeleri haber 

vermektedir. Verilen müjdeler, çocuk sahibi olmak, tutsaklıktan kurtulmak, fetihler 

ve savaĢ galibiyetleri ile ilgilidir. Bela ve tehlikeler ise doğal afetler, savaĢ 

mağlubiyetleri, ihanetler, bir tehlikenin varlığı gibi durumlarla ilgilidir. 

 Kahramanlara rüyalarında rehberlik etmek türlerde rastlanan en önemli 

iĢlevlerdendir. DüĢmanları mağlup edebilmek, esaretten kurtulabilmek, olağanüstü 

özelliklere sahip olabilmek, tehlikelerin üstesinden gelebilmek, çocuk sahibi 

olabilmek, nasibi kazanabilmek, zorlukların üstesinden gelebilmek, sağaltabilmek, 

hayvandan insana dönüĢebilmek için kahramanlara rüyalarında yol gösterilir. 

Rüyaların bir diğer önemli iĢlevi kahramanların birbirlerine rüyalarında âĢık 

olmalarıdır. Bu rüyalar ortak bir yapı içerirler.   

 Ġnsanların rüyalarında uyarılmaları rüyaların önemli iĢlevlerindendir. Kutsalı 

rahatsız edenler, verdikleri sözleri tutmayanlar, adaklarını yerine getirmeyenler, 

âĢıkları ayırmaya çalıĢanlar, vasiyete uymayanlar rüyalarında uyarılırlar. 
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 Rüyaları en çok yöneticiler, yöneticilerin akrabaları ve sıradan insanlar 

görürler. Mitoloji ve destanlarda rüyaları yönetici sınıfı görür. Masal ve efsanelerde 

ise sıradan insanlar daha çok rüya görürler. Ġnsanlar bu rüyaları genelde zor durumda 

oldukları, kutsalı rahatsız ettikleri, savaĢ veya seferde oldukları, esir düĢtükleri veya 

çocuksuz oldukları için görürler. Rüyalara en çok Hz. Muhammet, veliler, pirler, 

ihtiyarlar, derviĢler ve Hızır girer.  

 Rüyaların uluslararası ortak iĢlevleri olsa da her rüya algısı oluĢtuğu topluma 

özgüdür. Her milletin kendine özgü rüya tipleri vardır. Bu rüya tipleri milletin 

kültürü ve kimliği ile yakından ilgilidir. Ġncelenen türlerde tespit edilen rüya tiplerine 

bakıldığında Türklerin kendilerine has, kendi kültür ve kimliklerinden beslenen bir 

rüya algısı ve rüya tipleri vardır. Bu rüya algısının oluĢumunda tarih içersinde sahip 

oldukları inanıĢlar, sosyal hayatlarını düzenleyen kabuller ve mensup oldukları dinler 

etkilidir. Birbirinden farklı dönemlere ait rüyaların iĢlevleri, Türklerin sosyal 

hayatlarını düzenleyen ögelere göre Ģekillenir. Bu Ģekillenmelerde genetik unsurlar 

değiĢmez. Örneğin Türkler, kendi yöneticilerinin Tanrının yarlığı ile görevde 

olduklarına inanırlar. Yöneticilerle ilgili farklı dönemlere ve türlere ait rüyalarda bu 

genetik unsurlar yer alır. Yöneticiler ve etraflarındaki halk gördükleri rüyalar ve bu 

rüyalardaki kültüre ait millî simgelerle yönetici ailenin kutsallığına Ģahit olurlar. 

   Türk kültüründeki rüyalarda yine Türk kimliğine has bazı simgeler yer alır. 

Yada taĢı, altın, GüneĢ, Ay, yıldızlar, bade, tavĢan, balık, ağaç, elma, evin ocağı gibi 

simgeler yüklendikleri sembol diliyle, Türklerin gerçek hayattaki değerlerinin rüya 

algılarına da yansımasını sağlar.  

 Sonuç olarak Türk halk kültüründe, anlatmaya dayalı türlerde yer alan 

rüyaların tümünün kolektif rüya bilinciyle oluĢturulmuĢ rüyalar olduğu söylenebilir. 

Hangi türde olursa olsun, rüyayı kim görürse görsün, rüya bireysel özelliklerden çok 

toplumsal özellikler gösterir. Bu rüyaların analiz edilebilmesi için Türk kültürünün 

toplumsal bilincinin yakından tanınması gerekir. Türk mitoloji, destan, hikâye, masal 

ve efsanelerinde yer alan rüyaların üstlendikleri iĢlevler, kullandıkları sembol dili, 

amaçları ancak Türk kültürünün yakından tanınmasıyla anlaĢılabilir. 
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