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İstihare ve Rüya ile İlişkisi

Bazı fıkıh kitaplarında, nasıl hareket etmenin doğru

olacağı bilinemeyen mubah işlerde manevi bir işaret elde

etmek için iki rekât namaz kılıp istihare duası okunduktan

sonra kıbleye yönelerek yatılacağı, rüyada beyaz veya yeşil

görmenin hayra, siyah veya kırmızı görmenin ise şerre

delâlet edeceği belirtilmektedir.

Sözlükte hayır ve iyilik istemek, bir şey hakkında hayır

talep etmek anlamlarına gelen istihâre, bir kimsenin, iki

rekât nafile namaz kılarak yapmayı düşündüğü şey hakkında

Allâh‟tan hayırlısını istemesidir.



İnsanlar, bazen kendileri için önemli bir karar verecekleri

veya bir seçim yapacağı zaman dünya ve ahiret bakımından

kendileri için hangisinin daha hayırlı olacağını kestiremezler.

Bu sebeple kişinin, karar vermek için öncelikle gerekli bütün

gayreti gösterip araştırması, istişare etmesi gerekir. Nitekim

Kur'ân-ı Kerîm'de,

َِْْعلَىْفَتََوكَّلَْْْعَزْمتَْْفَإَِذاْاْْلَْمرِْْفِيَْوَشاِوْرهُمْْ َْْإِنَّّْْللاَّ لِيهَْْيُِحبْ ّْللاَّ اْلُمتََوكِّ

“İş konusunda onlarla istişâre et! Karar verince de,

Allâh‟a güven ve dayan!” buyrulmuştur. Bundan sonra,

istihâre yoluyla her şeyi bilen Allah‟a sığınır; hakkında

hayırlısını takdir etmesi için ona duâ eder ve ondan yardım

diler. Bu bakımdan istihare, yapılacak işin hayırlı olmasını,

hayırlı ise gerçekleşmesini Allâh‟tan dilemek ve ondan

yardım istemektir.
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Rasûlullâh (s.a.s.), istihâreyi şöyle anlatmıştır:

 اكلسَرة لكٍا األمَر يف االسجخارة يػلهيا سلم و غليً اهلل صىل انليب اكن
 إين اللٍم يقَل خم ركػجني فلريكع باألمر أحدكم ٌم إذا) القرآن نو

 ثقدر فإىك الػظيم فضلك نو وأسألك بقدرثك وأسجقدرك بػلهك أسجخريك
 ٌذا أن ثػلم ليت إن اللٍم الغيَب غالم وأىت أغلم وال وثػلم أقدر وال

 - وآجلً أمري اعجل يف قال أو - أمري واعقبة ونػايش ديين يف يل خري األمر
  أمري واعقبة ونػايش ديين يف يل رش األمر ٌذا أن ثػلم ليت وإن يل فاقدره

 اخلري يل واقدر غيً وارصفين غين فارصفً - وآجلً أمري اعجل يف قال أو -
(حاججً ويسيم بً أرضين خم اكن حيح
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“Biriniz bir şey yapmaya niyet edince farz dışında iki rekât

namaz kılsın ve arkasından şu duâyı etsin: „Allahım! Senden,

ilminle hakkımda hayırlı olanı, kudretinle bana güç vermeni

istiyorum. Senin büyük fazlu kereminden ikram etmeni talep

ediyorum. Senin her şeye gücün yeter, ben ise acizim; sen her

şeyi bilensin, ben ise bilmem; çünkü sen bütün gizli şeyleri en

iyi bilirsin. Allâh‟ım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim

dinim, yaşayışım, dünyam ve ahiretim bakımından hakkımda

hayırlı olacaksa, bana takdir eyle, onu bana kolaylaştır, uğurlu

ve bereketli eyle! Yok, eğer bu iş, benim dinim, yaşayışım,

dünyam ve ahiretim bakımından kötü ise, onu benden, beni

ondan uzaklaştır. Hayırlı neredeyse, onu bana takdir et ve bana

sevdir!‟ istihâreyi yapan kişi bu sırada işini de söylesin.”
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Aslında istihâre, gerekli araştırma ve istişâre yapıldıktan

sonra karar verilen meşrû ve mubah bir işin hayırlı ise

kolaylaştırılıp nasip etmesi, değilse nasip etmemesi için

Allâh‟a dua etmektir.

Fakat uygulamada, olumlu veya olumsuz bir işaret almak

için rüyaya yatmaya dönüşmüştür. Hâlbuki istihare ile ilgili

Hz. Peygamber (s.a.s.(‟den gelen hadislerin hiç birinde

rüyadan bahsedilmemektedir. Sadece İbn Sünnî‟nin Enes b.

Mâlik‟ten rivayet ettiği bir hadiste, “Sonra kalbine ilk doğan

duyguya bak ve ona göre davran. Bu daha hayırlı olur”

denmiştir Fakat bu hadis de, çok zayıf olup delil olarak

kullanılamaz.
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Buna göre istihare, bir ilham veya rüya beklemek değil;

Allâh‟a güvenip dayanmak ve onun takdirine rıza

göstermektir.

İbn Kayyım el-Cevziyye, “İstihare duası Allâh Teâlâ‟nın

varlığını, yüceliğini, gücünü, iradesini, rabliğini kabul etmek;

kulun, aczini itiraf edip ona güvenip dayanması, ondan yardım

istemesi ve işleri ona havale etmesi anlamına gelir.” demiştir.

Mübârekfûrî de, istiharenin içe doğma veya rüya ile

ilgisinin olmadığını, çünkü hadislerde böyle bir şeyin

zikredilmediğini söylemiştir.

İbnü‟l-Hâc ise, istiharenin hadiste geçtiği şekliyle dua edip

Allâh‟tan hayrı istemek olduğunu, istihare yapan kişinin veya

onun adına başka birinin, rüyada bir işaret almak amacıyla

uykuya yatmasının bidat olduğunu belirtmiştir.
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