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Evren, zıtlığın ahengi ile vardır. İnsan ise bu karşıtlığı mevcudiyetinde en iyi 
temsil edendir. “Varlık ve yokluk” algısı ise geçmişten bu yana insanoğlunun 
düşünce evrenini beslemiş, felsefenin doğuşuna kaynaklık etmiştir. İnsan var-

lığı, yokluğun mizanında sorgulamış; böylece “anlamlandırma” duygusunu harekete 
geçirmiştir. Mevcut olanın, yok olanı idrak arzusu “sorgulamayı” da besleyerek in-
sanın düşünsel doğasına güçlü bir hareket unsuru katmıştır. Başlangıçta felsefenin, 
pozitif bilimlerin, edebiyatın, güzel sanatların doğuşuna kaynaklık eden “varlık ve 
yokluk problemi” günümüzde ise sorma, sorgulama biçiminin dip katmanında hâlâ 
yaşamakta ve yaşayan tavrı ile insana ilham olmaktadır.

Evrende, konuşan ve işitenler içinde “düşünen” tek varlık olan insan, düşünsel 
yeteneğini yorumlama, analiz etme, bütüne ulaşma, sonuçlandırma aşamalarından 
geçirmeyi öğrendikçe, varlığını mevcut kılanı merak etmiştir. Dinin “iman” dimağı 
olan “inanç” görünenin, görünmeyen tarafından var edildiğini açıkça ifade eder. Ha-
yatta “yok”un varlık suretini seyreden insan; varlığın yokun bir parçası olduğu şuu-
runa ermiştir. Zira bugün “dünya”yı kuşatan dijital evren 0 ve 1 sayılarının işlenmesi 
ve sonuç birimlerine aktarılması ile oluşmaktadır. Buna göre, “0” rakamı “yok olanı”; 

“1” ise “var olanı” temsil etmektedir. 1 olan varlık, 0 olanı oluşturmakta; 0 ise 1 olanı 
göstermektedir. Bugün sadece Müslümanlık inancında değil, tüm inanç ve dinleri 
ilgilendiren bu yapı, mutlak yaratanın mebsut şeklidir. Yani Yaratan, âlemde kendi 
zuhurunu seyretmektedir. Bu noktada “seyretmek” seyir hâlinde olmayı, görmeyi, 
idraki ve insicam içinde olmayı karşımıza çıkarmaktadır. O hâlde insan kendini nasıl 
seyreder sorusu da cevap beklemektedir.

İnsanoğlu cismini “aksedende” seyreder. Burada “yansıma” algısı vardır. Dur-
gun bir suyun yüzeyinde ya da en iyi bir “ayna” karşısında mevcudiyetine kani olan 
insan, en küçük ayrıntılarına varana dek farklılık algısına kavuşur. Bu bedenî kavuş-
mada seyredilen “güzellik ya da çirkinlik” kendini gösterir. İyilik ve kötülük, bilgelik 
ve cahillik, cesurluk ve korkaklık vs. gibi duygular ise beden gözünün aynasından 
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görünmemektedir. Cani bir insana “ayna” güzel sıfatı ile görünebilir ya da iyi biri çir-
kin olduğuna aynadan görünenle kanaat getirebilir. Yani ruhu görmek, hâli anlamak, 
nasıl bir insan olduğu şuuruna ermek, aynanın gösterdiklerinden çok daha ötededir. 
Peki, insanın varlığını seyrettiği tek yer aynalar mıdır? Tam da bu noktada “rüya” in-
sanın “seyir bilincini” artıran bir algı olarak karşımıza çıkar. İnsanın en durağan oldu-
ğu anlarda, uyku hâlinde kendini seyredebilmesi, “rüya” kavramını yaşamın önemli 
bir parçası hâline getirir. İnsanın temel ihtiyaçlarını düşünürsek, uykunun hayatımız-
daki önemi daha iyi anlaşılır. Uyumak sağlıklı olmanın en önemli parçasıdır. Uyku 
tıpkı büyümek gibi insanın kontrol edebileceği, irade gösterebileceği bir alan değildir. 
Büyümemeye karar verilemediği gibi, uykuya da şahsi engel ancak bir yere kadar 
geçerlidir. İnsan ömrününse üçte birinin uykuda geçtiği kabul edilen bir gerçektir.

Rüya, insanın irade gösteremediği bir uyku hâlinde gerçekleşmektedir. Burada 
kasdedilen bir bilinç kaybı hâli değil; aksine bilincin göstergelerinden, şekil ve sem-
bollerinden oluşan hâldir. İnsan kendini üçüncü bir göz olarak rüyada izler. Bu bi-
linç, insan doğasına katılmış bir zorunluluğun tezahürüdür. Varlık gösterdiği âlemde, 
kendi bilincinin akışına bu yolla şahit olur. Yani varlık, göremediği yokluğu rüyada 
seyrederek, ruhunun görünmez yanlarına uyanır. Rüya, insanın bir bütün olarak ken-
dine uyanması da sayılabilir. Yani rüya, izlenimci bir bakış açısı ile insanı kendine 
gösterendir. Bilim bugün bile rüyanın kaynağını tespit edebilmiş, nedenlerini anla-
yabilmiş değildir. Uyku süreç olarak izlense bile, rüya akışı ve rüyanın doğası hâlâ 
sır olarak durmaktadır. Kanaatimizce bunun en önemli nedeni rüyanın “yokun bir 
parçası” olmasından ileri gelmektedir. Burada kastedilen yok, olmayan anlamında 
değil; beden gözüyle seyredilemeyen anlamındadır. İnancın temelini kuşatan bu algı, 
zahirin zuhuruna iman ile mümkündür.

Bugün bilimin geldiği en üst noktada bile hâlâ bilemediği pek çok şey, rüya 
için de geçerliliğini korumaktadır. Hiçbir şeyin sebepsiz yaratılmadığını bilen insan, 
rüyaya da bu açıdan bakmakta, onun bilinç içindeki yerini sorgulamaktadır. Rüya 
kelime anlamı itibarıyla şöyledir: “Uyku sırasında oluşan, bilincin ve iradenin dene-
timinden bütünüyle bağımsız bir biçimde oluşan ruhsal hayallerdir.” (Cevizci 2002: 
276) “Rüya, nefsin düşünceyi kullanıp, duyuyu kullanımından kaldırmasıdır. Sonucu 
bakımından rüya, nefis duyuyu bırakıp düşünceye yöneldiği için, düşünceye konu 
olan her şeklin tasarlama gücü sayesinde nefisteki izlenimidir.” (Kindi 1994: 142) 
Orhan Hançerlioğlu ise İslam İnançları Sözlüğü’nde rüya ile ilgili geniş bir açıklama 
vermiş, rüyanın İslamiyetteki yerini anlatmıştır. Buna göre: “Uykuda görülen imge-
ler... İslam dinine göre rüya Tanrısal vahiydir. Buhari’nin kaydettiği ve Enes’in nak-
lettiği şu hadiste Hz Peygamber şöyle der: ‘İyi kişinin güzel rüyası Peygamberliğin 
kırk altı parçasından bir parçadır.’ İslam bilginlerine göre rüya, ortada olmayanın 
bilgisi (ilm-i gayb) olduğundan Peygamberliğe benzeyen bir yanı vardır.” (Hançer-
lioğlu 2000: 488) “Rüya ruhani bir şey olup uykuda iken insani olan ruhun, manalar 
alemine dalması sonunda gaibten kendisine akseden varlıkların şekil ve suretini bir 
anda görmesinden ibarettir.” (İbni Haldun 2013: 254)
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Şüphesiz bu tanımlamalar başka kaynaklarla da destekelenebilir ama genel an-
lamda tanımlamanın ister dinî, ister felsefi ya da ilmî yanı olsun hepsinin genel algısı 
aynı, sadece rüyaya yükledikleri misyon farklıdır. Buna göre, “uyku, ruh, imge, sembol, 
vahiy, gayb” gibi kelimeler rüya tanımlamalarında sıkça karşılaştığımız kelimelerdir. 
Bunun en önemli nedeni de rüyanın bilimle ıspatlanması ama kontrol edilesi bir şey 
olmamasından kaynaklanır.

Rüyalar, sırlı bir ayna gibi insanı kendine şahit kıldıkça, sanatın da önemli bir par-
çası hâline gelmiştir. Rüyanın diğer kelime karşılığı olan “düş” hayal edilen, beklenen, 
arzulanan, kimi zaman korku ve kaygı yaratan yanı ile edebiyata dinamik kazandıran 
bir parça olmuştur. Zira geçmişten bu yana tüm sanatsal eylemler, üretme sürecinde 
önce “hayale, düşe, rüyaya” yani ilhama ihtiyaç duymuştur. Buna göre, ilham olunanın 
ya da ilham edilenin kaynağında, bu “hayal, düş veya rüya” ilişkisi vardır. Nasıl ki dü-
şünme faaliyeti felsefi ya da ilmî araştırmaların ilk basamağı ise yukarıdaki ilişki de sa-
natsal sürecin başlangıcı sayılır. Pozitif bilimlerde araştırmacı düşünüp bağ kurar, oysa 
bir ressam “söz konusu eserini” düşünmeden de bir an renkleri hayal edebilir. Ya da bir 
şair uykusunda bir şiirin kendine gelişine şahit olabilir. Bir yazar, eserinin ilhamını bir 
anda hissedebilir. Şüphesiz sanat da düşünmenin kanadında yükselir, burada kastedilen 
sanatın üretme sürecindeki adımlarıdır. Yani, bir şair ya da yazar ilhamın kaynağını 
hayallerinde, düşünde, rüyalarında arar. Bu açıdan da rüya, yok olanın varlığa geçişidir. 
Tıpkı yukarıda söylediğimiz gibi, varlık görünmeyenin bir parçası olduğunu bilir ve 
belki de sanat sırf bunu anlama ve anlatma ihtiyacına kaynaklık etmiştir. Bir sanatçı 
ruhuna dolanı görünür kılmak için resim yapabilir, şiir veya roman yazabilir ya da bir 
heykeli yontarak, bir sese beste yaparak iç sesini duyurabilir.

Edebiyatta rüya kavramı iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan ilki, rüya-
nın hayal edilene olan teşbihidir. İkincisi ise rüyanın yorumları neticesinde kişiye il-
ham olan kaynağıdır. Türk edebiyatında rüya “motif, sembol, imge, 
ütopya” gibi kelimelerle beslenmiştir. Yazar devrin sıkıntıla-
rından kurtulmak için, özellikle siyasi baskı hâlinde 
iken, muhayyileye sığınmıştır. Burada ütopyasını, 
olmasını istediği dünya düzenini içinde kurmuş, 
bunu insanlar için arzuladığı rüya gibi algıla-
mıştır. Klasik edebiyattaki habnamelerden sonra, 
Tanzimat Edebiyatı Dönemi’nde rüyaların kim-
liği siyasi bir form almıştır. Namık Kemal’in, 
Ziya Paşa’nın, Ali Suavi’nin rüyaları bu yön-
dedir. II. Abdülhamit Dönemindeki baskı Ser-
vetifünun edebiyatçılarını kapalı kapılar ardına 
itmiştir. Bu dönemin roman ve şiirinde açıkça 
hissedilen “salt hayal evreni”, II. Meşrutiyet’in 
ilanı ile “bağıran” sanatkârlara yol vermiştir. 
Türk milletinin Millî Mücadele Dönemine yön 
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veren “Türkçülük” hareketi edebiyat ile başlayıp savaş meydanlarına uzanmıştır. Bu 
dönemin edebiyatçıları sanatsal faaliyetlerini, halka uzanan elleri ile hayal edilen ülke 
nizamına göre şekillendirmiştir. Cumhuriyet aydını iki dünya arasına sıkışınca, “ütop-
yalarını” anlatma yolunu seçmiştir. Değişen dünya şartları, savaşlar, darbeler, siyasi 
çalkantılar, sanatkârı yine içine çekmiştir. Tutunamadıkları evrende kendi ülkelerinin 
rüyasına uyanan aydın, temelde bir ilhamın, özde kendini var etme ihtiyacının sembolü 
olmuştur. Bu noktada “aslında yok olan” kalem sanatıyla varlık ispatına dönüşmüştür. 
İşte tam da bu noktada rüya, aydının harekete geçiş yolu olmuştur.

Rüya, görülen bir kavramdır. Hayaller ise düşlenen bir evren… Hayal ve düş ise 
rüyanın gösterici yanına uyumla yaslanır. Rüyayı görenin, düşü kuranın hayal sahne-
sindeki ses ve şekilleri yalnız kişiye göredir. Perde açılıp konuşmalar başladığında bile 
bu sesi duyan kendisidir. Herkesin kendisine baktığını bilse de, gören sadece benliği-
dir. Bu nedenle rüya, kişiye özel ve mahremdir. Bu mahrem yapı, bir başkasına gös-
terilmesi imkânsız dünya, yalnız sanatın elinde göze değer. Sanatkârın bir ayna misali 
kendini izlemesi, aslında uyanıkken bile gördüğü rüyası, uyku hâlinin devamlılığını 
getirir. Belki de bu yüzden, sanatkâr ruh her zaman melale yakın, evrenin kendisine 
bahşettiği sembol, imge ve motiflere ruhunu uzatmıştır. Zira hiçbir eser, hiçbir zaman 
hiç olmamışı anlatmaz. En basit fırça darbesinde bile varlığın bir görüntüsü, yansıması 
vardır. Görünür kılınmış bir eser, ruhun tattığı rüyadan bir parçadır. Tüm bu parçalar 
evreni ise sanatı aslında var olan bütünlüğe götürür. Üretme eylemi, neden yazıyoruz 
soruları, şiir poetikaları ve ne söylersek söyleyelim hep yetersiz kalan his evreni, in-
sanlık tarihi boyunca “hiç anlaşılamamış” olarak, öylece bakir kalır. Belki de herkese 
yeniden biçimlenerek gelen saflık, sanatın hep var olmasının da bir kanıtı sayılır. Eğer 
en sevdiğimiz şair şiiri gerçekten açıklayabilseydi ya da hayranı olduğumuz yazar sa-
hiden neden yazdığının şuuruna erseydi belki de sanat taklidî bir formda ilerlerdi. Oysa 
başta edebiyat olmak üzere, mayasını içindeki sırla tamamlayanlar her devirde bam-
başka eserler vermeye devam etti. Hâlâ da devam etmekte… İyi bir şaheser ki bu her 
şey olabilir, rüyasını anlatanın ufkunda varlık kazanmıştır. Onu gören kimi göze ilham 
olması, bazen hayret uyandırması ve çoğu kez de yol açması gerçekten “anlayamama-
mızdan” kaynaklanır. Yeryüzünde hiçbir şaheserin kopya edilemez oluşu bunun en saf 
ispatı değil midir?

Sonuçta rüya, anlam ve çağrışımları itibarıyla yok olanın varlık şarkısıdır. Küçük 
bir âlem olan insan da, her gün yaratılışına, yok olduğu uyku evreninden uyanır. Rüya, 
bu mevcudiyetin kimi zaman hayalî, bilinç akışı ve düşüdür. Bu yalın hâliyle sanata 
sızdığında ise varlık kendini yeniden yorumlar ve hiçbir zaman bunu neden yaptığını 
bilemez. Zira rüya, sanatın diri kalmış, ebedî uykusudur.
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