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İslâmî Türk Destanlarında Rüyaların İşlevleri ve  

Ebâ Müslim-Nâme 

 
Ebâ Müslim, Emevî saltanatının sona ermesinde önemli rol oynayarak Abbasi saltanatının Ebâ 

Müslim, Emevî saltanatının sona ermesinde önemli rol oynayarak Abbasi saltanatının kurulmasına 

yardım eder. Abbasilerin sadık hizmetkârı Ebâ Müslim’in, İslâm dini ve Ehl-i Beyt yoluna 

Haricîlerin zulümlerine karşı verdiği mücadele, onun halk arasında dinin ve halkın koruyucusu 

olarak görülmesine zemin hazırlar. Bu sebeptendir ki, vefatının ardından onun hayatı ve 

kahramanlıkları hakkında muhtelif ülkelerde birçok efsane ve hikâye teşekkül eder. Bu anlatılar 

zamanla bir araya getirilerek yarı tarihî yarı destanî şekilde tekâmül etmiş bir Ebâ-Müslim-nâme 

kaleme alınır.  

 

Ebâ-Müslim’in Kerbela’da katledilen Ehl-i Beyt’in intikamını alması, onun Türk halkı tarafından 

(özellikle Bektaşi ve Alevi çevrelerince) benimsenmesini, Ahi birliklerinin Ebâ-Müslim’in 

kahramanlıklarını fütüvvet ve halk arasında yaymasını sağlar. Zamanla halk Ebâ Müslim’i 

yoksulların, ezilmişlerin, Müslüman olan olmayan tüm mağdurların kahramanı olarak benimser ve 

Türk muhayyilesi ile şekillendirerek destanlaştırır. Ebâ-Müslim artık Türk dünyasının sevilen bir 

İslami Türk destan kahramanı olarak karşımıza çıkar. 

 

İslâmî Türk destanlarının kurgusunda rüyalar muhtelif işlevleri ile etkin rol oynar. Din temalı Türk 

destanlarında rüyalara genellikle güven ve inanç ile yaklaşılır. Bu güven ve inancın temeli rüya 

hakkındaki Kur’an’da yer alan ayetler ile Hz. Muhammed’in hadisleridir. Ebâ-Müslim-nâme’de 

yer alan rüyalar ise olayların ortaya çıkışından, gelişip tamamlanmasına kadar ki süreç içerisinde 

önemli işlevlere sahiptir. Destandaki rüyalar, hem destan metninin girişini ve sonucunu bağlarlar 

hem de konusunu ve çatısını oluştururlar.  

 

Bu çalışmada Müslüman Türklerin fetihlerini konu edinen İslâmî Türk destanları, Anadolu’da 

Türk muhayyilesi ile geliştirilerek benimsenen İslâmi destanlar ve bunlardan biri olan Ebâ 

Müslim-nâme’deki rüyaların işlevleri belirli bir tasnif altında açıklanıp değerlendirilmeye 

çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Ebâ Müslim-nâme, Türk destan geleneğinde rüya, rüyaların işlevleri, simge. 

 

Functions of Dreams in Islamic Turkish Epics And Ebâ-Muslim-Epic 
 

Ebâ Müslim helps founding Abbasi dynasty by playing a significant role in the fall of Emevi 

dynasty. The struggle put against Ehl-i Beyt’s and Hariciler’s tyrannies for Islam by Abbasi’s loyal 

servant Ebâ Müslim gives him a ground to be seen as the guardian of religion and folk in the 

community. This is the reason why his life and heroisms composed of various countries’ epics and 

stories. These narrations are gathered in time and put down on paper as Ebâ Müslim-name half 

historically and half epically. 

 

That Ebâ Müslim take revenge of Ehl-ı Beyt who was slaughtered in Kerbela makes him be 

adopted by Turkish people (especially by Bektaşi and Alevi communities). This also leads Ahi 

community’s spreading of Ebâ Müslim’s heroisms among the valiant and generous ones and 

public. As days past, people adopt Ebâ Müslim as hero of the poor, the miserable, muslim or non-

muslim all of the oppressed and he becomes a legend by being shaped with Turkish imagination. 

Therefore we can see him as Islamic-Turkish epic protagonist now. 

 

In the fiction of Islamic-Turkish epics, dreams have an effective role in company with their diverse 

functions. In Turkish epics based on religion, dreams are approached with trust and belief. The 

basis of this trust and belief is verses of the Koran and hadiths of Hz. Muhammed about dreams. 

As for dreams presented on Ebâ Müslim-name, they have significant functions from occurrence of 

event to growing and completing. Epic dreams both link introduction and conclusion and 

constitutes topic and framework of the text. 
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In this study Islamic-Turkish epics related to conquests of Muslim Turks, Islamic epics which are 

improved through the Turkish imagination in Anatolia and the functions of dreams in Eba Müslim-

nâme, one of those epics, are aimed to be evaluated under a certain classification. 

Key Words: Ebâ Müslim-epic, dream in the Islamic-Turkish epic traditional, dreams’ functions, 

classification. 

Giriş 

İnsanoğlunun var olduğu günden beri rüyaya ve rüyanın varlığına dair bilgiler bulunur. Rüya 

eski çağlarda ilahî bir tebliğ olarak yorumlanır ve rüyanın kaynağı olarak ilahlar ya da kötü 

ruhlar (Freud 2006: 10) görülür. Hem Doğuda hem de Batıda insanlar, rüyaları “Ruhun 

kendisini ortaya koyduğu en anlamlı ve en güzel anlatım biçimi” (Fromm 1997: 22) olarak 

değerlendirirler. 

Türk kültüründe rüyalara hem İslâmiyet’ten önce hem de İslâmiyet’ten sonra önem verilir ve 

rüyaların bir anlamı olduğuna inanılır. Rüyalar yordurulur, rüya ile ilgili birçok deyim ve 

atasözü
1
 oluşturulur, rüya Türk halkının günlük yaşamına, sanatına ve edebiyatına yansıtılır. 

Türk halk edebiyatı içerisinde rüya, mitoloji, efsane, masal, destan, halk hikâyesi ve menkıbe 

gibi sözlü anlatım türlerinde oldukça sık kullanılır. Rüyanın, sözlü anlatım türlerindeki 

olayların akışı üzerindeki etkisi ve fonksiyonel özelliği, rüyayı Türk halk edebiyatının ortak 

bir motifine dönüştürür.  

İslâmî Türk destanlarında rüya motifi, kahramanların başarısına en çok etki eden 

motiflerdendir ve bu destanlarda rüyalara genellikle güven ve inanç ile yaklaşılır. Rüyalara 

güven ve inanç ile yaklaşılmasının ana sebebi, rüya hakkındaki Kur’an’da yer alan ayetler ile 

Hz. Muhammed’in hadisleri olabilir.
2
 

Bu çalışmanın temelini, Anadolu’da Türk muhayyilesi ile geliştirilerek benimsenen bilinen 

İslâmî Türk destanları; Hz. Ali Destanı, Hamza-nâme, Müseyyeb-nâme ve Ebâ Müslim-nâme 

ile Müslüman Türklerin fetihlerini konu edinen Battal-nâme, Dânişmend-nâme ve Saltık-

nâme’deki rüyalar oluşturur. 

Hz. Ali Destanı’nda, Hz. Peygamber zamanındaki putperest ve cahil toplumla mücadele eden 

Hz. Ali’nin kahramanlıkları ile İslâmiyet’in yayılması anlatılırken; Hamza-nâme’de, Hz. 

Hamza’nın efsanevî kahramanlıkları ile maceraları anlatılır.
3
 

Müseyyeb-nâme’de, Hz. Ali’den sonraki halifelik mücadeleleri esnasında gerçekleşen Kerbela 

Olayı’nın intikamı anlatılırken; Ebâ Müslim-nâme’de, Hz. Ali ile Muaviye yandaşları 

arasındaki mücadeleler ile Abbasilerin sadık hizmetkârı Ebâ Müslim Horasanî’nin, İslâm dini 

ve Ehl-i Beyt yolunda Haricîlerin zulümlerine karşı verdiği mücadeleler anlatılır. 

Battal-nâme’de, Emevi ile Bizans mücadeleleri esnasında ün kazanan Battal Gazi’nin, hayatı, 

savaşları ve Anadolu’nun bir bölümünün fethi esnasında gösterdiği kahramanlıkları 

anlatılırken Dânişmend-nâme’de, XV. yüzyıl Alp-erenlerinden Melik Dânişmend Gazi’nin 

hayatı, savaşları ve Anadolu’nun bazı şehirlerinin fethi anlatılır. 

                                                 

1
 Bu bağlamda halk arasında kullanılan “Rüya gibi, gözü açık rüya görmek, rüyada bile görememek, rüya-âmiz, 

Aç tavuk düşünde darı görür  (Yüksel 1996: 12)” gibi deyim, atasözü ve kelime öbekleri bunlardan sadece 

bazılarıdır. 

2
 Kur’an-ı Kerim’de Fetih Suresi’nin “Andolsun ki Allah elçisinin rüyasını doğru çıkardı” ifadelerini içeren 

Fetih / 27.ayet, Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’i kurban etmesi kıssasının anlatıldığı Saffat / 102. ve 105. ayetler ile 

Hz. Yusuf kıssasının anlatıldığı Yusuf /4-6, 43, 100. ayetleri rüyanın önemine değinen ayetlerdir. (Yazır 1942: 

236-237, 241, 248, 450-451, 515).  

3
 Türk edebiyatında Hz. Ali ve Hz. Hamza destanlarını muhtelif açılardan inceleyen önemli çalışmalar 

yapılmıştır. İsmet Çetin (1997) ve Lütfi Sezen (1991) tarafından hazırlanan çalışmalar bunlardandır. 
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Saltık-nâme’de ise, XIII. yüzyılda yaşamış Sarı Saltık’ın, Anadolu ve Rumeli’nin Müslüman 

Türkler tarafından fethi esnasındaki menkıbeleri anlatılır. 

İslâmî Türk destanlarında rüyalar, destanların başlamasında, gelişmesinde ve 

sonuçlanmasında kahramanlara rehberlik etme, onları tehlikelerden koruma, gelecekte 

olacaklardan haberdar etme gibi muhtelif işlevleri ile önemli bir yer edinirler. Bu destanlar 

arasında yer alan Ebâ-Müslim-nâme’deki rüyalar ise hem destan metninin girişini ve 

sonucunu bağlarlar hem de konusunu ve çatısını oluştururlar. Bu bakımdan Ebâ Müslim-

nâme
4
 diğer İslâmî Türk destanlarından ayrılır.  

Ebâ-Müslim-nâme’de sıklıkla kullanılan rüya motifi, adeta bir düş zinciri halindedir. 

Destanda hem Müminler hem de Haricîler tarafından görülen rüyalar, içeriği açık rüyalar ve 

simgesel rüyalar olmak üzere ikiye ayrılırlar. Destanda Ebâ Müslim’in Haricîlerle mücadelesi, 

Hz. Muhammed’in Ebâ Müslim’e rüyada verdiği “Haricîlerle savaş ve Hasan ile Hüseyin’in 

kanını yerde koyma” emri ile başlar. Destandaki tüm olaylar, Ebâ Müslim’in gördüğü bu rüya 

etrafında teşekkül eder. Olay örgüsündeki rüyalar, hiçbir zaman şaşmayan, kahramanları 

uyaran, koruyan ve onlara yardım eden bir bilici (kâhin) gibidirler.  

Bugüne kadar İslâmî Türk destanlarındaki rüyaların işlevleri üzerine yapılan çalışmalarda, 

genellikle bir ya da birkaç destan metni incelenmiş ve rüyaların işlevleri destanlardaki 

rüyalardan verilen örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır.
5
 Biz bu çalışmada, bütün İslâmî Türk 

destanlarındaki rüyaları tek tek tespit etmeye çalıştık. Tespit edilen rüyaları, en fazla işlevi 

olandan en az olana doğru sıralayarak tasnif ettik.
 6

 Oluşturulan tasnif içerisinde rüyaları, 

rüyayı gören ve rüyaya giren kahramanlar, rüyada yaşanan olaylar, verilen mesajlar, rüya 

öncesinde ve sonrasında yaşananlar gibi kıstaslara göre değerlendirip açıklamaya çalıştık.  

Aynı işleve sahip İslâmî Türk destanlarındaki tüm rüyaların adetini, tablo yöntemi ile 

rüyaların yer aldığı destanlardaki yerini ise dipnot yöntemi ile belirttik. Farklı destanlarda 

görülen aynı işleve sahip rüyaları da, işlevlerine göre belirli başlıklar altında bir araya getirip 

değerlendirmeye çalıştık. Değerlendirmenin sonunda, destanlardaki rüyaların işlevlerini 

örneklendirdik. Örneklerde önceliği, Ebâ Müslim-nâme’deki rüyaların önem ve işlevlerine 

dikkat çekmek amacıyla Ebâ Müslim-nâme’ye verdik. Ebâ Müslim-nâme’de yer almayıp 

diğer İslâmî Türk destanlarında yer alan rüyaların işlevlerini ise ait oldukları destanlardan 

örneklerle açıklayıp değerlendirdik. Böylece, İslâmî Türk destanlarındaki rüyaların işlevlerini 

benzerlik, farklılık ve önem dâhilinde mukayese etmeye çalıştık. 

İslâmî Türk Destanlarında Rüyaların İşlevleri  

Yapılan incelemeler sonucunda İslâmî Türk destanlarında 201 adet rüya tespit edilmiştir. Bu 

rüyaların dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

 

                                                 

4
 Mélikoff (2012: 94) tarafından, “Doğu epik halk edebiyatı türünün bir başyapıtı” olarak nitelendirilen 

Ebâ Müslim-nâme’nin hangi millete ait olduğu, ilk kez kim tarafından ve hangi dilde yazıldığı bugüne 

kadar tam olarak tespit edilememiştir. Destan, çoğunlukla Sultan Gazneli Mahmud’un yakınında bulunan 

öykülemelerde ustalaşmış Ebu Tahir Tusi’ye atfedilir. Destanın nüshalarından hareketle Farsça’dan 

dilimize çevrildiği (Mélikoff 2012: 23-29) düşünülebilir. İncelenen destanda genel olarak, mesnevi nazım 

şekli ve aruzun Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün (Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilât) kalıbının kullanıldığı (Demir, 

Erdem, Üst: 2007: 26- 27) görülür. 

5
 Bu bağlamda hazırlanan Mehmet Surur Çelepi (2010), Mehmet Yılmaz (2011) ile Mehmet Emin Bars 

(2015) ’ın çalışmaları örnek gösterilebilir.  

6
 Çalışmada hazırlanan rüyaların işlevleri tasnifi, Mehmet Surur Çelepi (2012: IV)’nin doktora tezinde 

hazırlamış olduğu tasnifin geliştirilmesiyle oluşturulmuştur.  
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İslâmî Türk Destanlarında Tespit Edilen Rüyalar 

Destanın Adı Rüya adedi ve yüzdesi 

Ebâ Müslim-nâme 56 (%27.86) 

Battal-nâme 37 (%18.40) 

Saltık-nâme 35 (%17.41) 

Dânişmend-nâme 33 (%16.41) 

Hz. Ali Destanı 17 (%8.45) 

Müseyyeb-nâme 16 (%7.96) 

Hamza-nâme 

 

7 (3.48) 

 

Toplam  201 

Görüleceği üzere destanlardaki rüya dağılımında ilk sırayı 56 (%27.86) rüya ile Ebâ Müslim-

nâme’deki rüyalar alır.  

İslâmî Türk destanlarındaki rüyaların işlevleri 7’si ana başlık, 23’ü ara başlık olmak üzere 30 

başlık altında tasnif edilmiş ve değerlendirilmiştir. Tespit edilen rüyaların işlevleri, ana 

başlıklarına göre en fazla işlevi olandan en az olana doğru sıralandığında destanlarda 

sırasıyla; gelecekten haber verme, bir emir veya istek içerme, rehberlik etme, İslâmiyet’e 

davet etme, geçmişten haber verme, kahramanı takdir etme ve sağaltma (iyileştirme) 

işlevlerine sahip rüyalar yer alır. 

1. Gelecekten Haber Veren Rüyalar 

Kahramanlara genellikle Hz. Muhammed ya da Hz. Ali tarafından gelecekten muhtelif 

haberlerin verildiği rüyalardır. İslâmî Türk destanlarında gelecekten haber veren 117 rüya 

tespit edilmiştir. Bu rüyaların 69’u gelecekten müjdeli haber veren, 34’ü gelecekte 

karşılaşılacak kişi ve yaşanacak olayları haber veren, 9’u tehlikeli durumları haber veren, 3’ü 

kahramanın kabrinin yapılacağı yeri haber veren, 3’ü de gelecekten kara haber veren 

rüyalardır. Rüyalar arasında, birden fazla işleve sahip rüyalar da vardır. Yani bir rüya hem 

gelecekten haber verip hem de tehlikeli durumları haber verebilir.  

1.1. Gelecekten Müjdeli Haber Veren Rüyalar 

Destanlarda gelecekten müjdeli haber veren 69 rüya tespit edilmiştir. Bu rüyalarda 

kahramanlara, fetih, zafer, iman, şehadet, cennet, şefaat, halas (kurtuluş), kahramanın doğumu 

ve çocuk müjdelenir.  

1.1.1. Fetih / Zafer Müjdesi Veren Rüyalar 

İslâmî Türk destanlarında kahramana fetih / zafer müjdeleyen 29 rüya tespit edilmiştir. 

Rüyalarda, kahramanlara fethedecekleri yerler, alacakları intikamlar, yenecekleri rakipler ve 

kazanacakları ganimetler müjdelenir. Rüyaların, kahramanları korkulan zalime karşı 

güçlendirme, teskin etme, onları zafere hazırlama gibi işlevleri vardır.  

Aşağıdaki tabloda fetih müjdeleyen rüyaların yer aldığı destanlar ve destanlarda tespit edilen 

rüya adetleri bir arada verilmiştir
7
.  

                                                 

7
 Tabloda adetleri verilen rüyalar için bk. Demir, Erdem 2007a: 80; Demir 2007: 61, 97, 98, 141; Demir, Erdem, 

Üst 2007: C.1 /49, 68, 72, 75, 132, 167, 235; Demir, Erdem 2006: 159, 282, 286; Demir 2006: 48, 64, 173, 209, 

303; Demir, Erdem 2007b: 37, 39, 210, 439,476, 545, 609.  
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Fetih / Zafer Müjdeleyen Rüyalar 

 

Destanın Adı Rüya adedi 

Ebâ Müslim-nâme 8 

Saltık-nâme 7 

Danişmend-nâme 5 

Müseyyeb-nâme 5 

Battal-nâme 3 

Hz. Ali Destanı 1 

Toplam  29 

 

Müjdeli haber, kahramanın kendisi, ailesi ya da yaverlerine verilir. Müjdeli haberi veren 

kişiler sırasıyla Hz. Muhammed, Hz. Ali, bir pir, Battal Gazi, Abdülvehhâb Gazi ve Hz. 

Süleyman’dır.  

Danişmend-nâme ve Saltuk-nâme’deki rüyalarda, kahramanlara fethi müjdelenen illerin 

gazalardan sonra alacağı isimler de belirtilir. Melik Gazi’ye fethi müjdelenen Dükiyye, 

Sisiyye, Samiyye illerinin yeni adları Tokat, Gümenek ve Samsun olarak belirtilirken, Saltık’a 

fethedilecek Andriyye’nin adı Dâr’un-Nas (üstün şehir) anlamına gelen Edirne olarak (Demir 

2006: 48; (Demir, Erdem 2007: 281, 476) belirtilir.  

Ebâ Müslim-nâme’de fetih / zafer müjdesi taşıyan sekiz rüya tespit edilmiştir. Müjdeli haber 

altı rüyada Hz. Muhammed, bir rüyada Salman (Hz. Süleyman) tarafından verilirken bir 

rüyada da simgesel sembollerle kahramana malum edilir.  

Rüyaları gören kişiler, Ebâ Müslim, Müslim’in annesi ya da yarenleridir. Rüyalarda genellikle 

Ebâ Müslim’in Horasan’ı fethedeceği, Haricîleri ve Mervan’ı yok edeceği, devlet bulup, taht, 

mal ve mülk sahibi olacağı müjdelenir.  

Kahramanların Haricilerin zulmüne dayanamayarak ağlaması ya da endişeye kapılması gibi 

hususlar müjdeli rüyaların hazırlık aşamalarıdır. Destanda Ebâ Müslim’in gördüğü simgesel 

nitelikli rüya ise oldukça dikkat çekicidir: 

Ebâ Müslim, düşünde dünyayı uçsuz bucaksız bir denize dönüşmüş kendisini de bu denizde 

yüzen bir kalenin içine oturmuş halde görür. Müslim, düşünü bir muabbire yordurur. 

Muabbir, bu rüyanın Müslim’e çok yakında devlete erişeceğini ve dünyadaki tüm şah ile 

beylerin onun devletine tabi olacağını (Demir, Erdem, Üst 2007: C.1 /60-65) müjdelediğini 

söyler. 

1.1.2. İman, Şehadet, Cennet ve Şefaat Müjdeleyen Rüyalar 

Kahramanlara, gelecekte Müslüman ve şehit olacak kişiler ile cennet ve şefaate nail olacak 

kahramanların müjdelendiği rüyalardır. Müjdeli haber, kahramanın kendisi, ailesi ya da 

yaverlerine verilir. Belirtilen rüyalarda müjdeli haberi veren kişiler sırasıyla Hz. Muhammed, 

Hz. Ali ve Battal Gazi’dir.  
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İslâmî Türk destanlarında belirtilen işlevlere sahip 18 rüya tespit edilmiştir. Aşağıdaki tabloda 

tespit edilen rüyaların yer aldığı destanlar ve rüya adetleri bir arada verilmiştir.
8
 

 

İman, Şehadet, Cennet ve Şefaat Müjdeleyen Rüyalar 

 

Destanın Adı Rüya adedi 

Ebâ Müslim-nâme 6 

Müseyyeb-nâme 3 

Battal-nâme 3 

Saltık-nâme 3 

Hz. Ali Destanı 2 

Danişmend-nâme 1 

Toplam  18 

 

İman müjdeleyen rüyalara Hz. Ali Destanı’nda Ebu’l Muhsin’in kızı Mariye’nin gördüğü 

rüyayı örnek verebiliriz: 

 

Rüyada Hz. Muhammed, Mariye’ye: “Ya Mariye! Sana müjdeler olsun. Kırk gün sonra İmam 

Ali oraya gelecek. Ebu’l Muhsin onun önünde iman getirip Müslüman olacak (Demir, Erdem 

2007: 60)” der. Kırk gün sonra söylenenler gerçekleşir. 

 

Danişmend-nâme’de Melik’e, birlikte fethe çıktığı Sultan Turasan’ın şehit olacağı gördüğü 

simgesel bir rüya (Demir 2006: 48) ile müjdelenirken; Müseyyeb-nâme’de Müseyyeb Gazi’ye 

şehitlik makamına ve cennete erişeceği müjdesi Hz. Muhammed tarafından (Demir 2007: 

143) verilir. Ayrıca rüyada Müseyyeb Gazi’ye cennet meyvesi olarak da bilinen elmanın 

verilmesi, cennet müjdeleyen rüyanın inandırıcılığını ve güvenirliğini artırır.  

Cennet ve şefaat müjdeleyen rüyalarda, başkahramanlara gaza yolunda yardım eden diğer 

kahramanlar da cennet ve şefaat ile müjdelenirler. 

 

Ebâ Müslim-nâme’de ise cennet ve şefaat müjdesi veren 6 adet rüya tespit edilmiştir. Bütün 

rüyalarda kahramanlara bu müjdeyi veren Hz. Muhammed’dir. Müjdeli rüyalar, Ebâ 

Müslim’in yaverleri İshak, Ahmed-i Zemci, Mihyâr ve Sehlan tarafından görülür. Destanda 

Nasr- Sayyad’ın adamlarından Melik Sailh’in kızı Rabia ve oğlu Şûyeb’in rüyalarını belirtilen 

işleve örnek gösterebiliriz: 

 

Rabia ve Şûyeb bir gece rüyalarında, Hz. Fatma, Sare Hatun ve Hz. Meryem’i görürler. 

Kıyamet kopmuş, Hz. Fatma, oğulları Hz. Hasan ile Hüseyin’in kanlı gömleğini eline alarak 

evlatlarının hakkını istemektedir. Diğer tarafta zebaniler, Nasr ile Melik Salih’i cehenneme 

doğru götürürler. Rabia ve Şemûn babaları için Hz. Muhammed’den şefaat diler. Hz. 

Muhammed ise Rabia’ya ancak Mervan’dan yüz çevirip Ebâ Müslim’e yar olurlarsa şefaat 

edeceğini belirtir. Rüyadan uyanan iki kardeş birbirlerine rüyalarını anlatırlar. Kıyamette 

şefaate nail olabilmek için de Ebâ Müslim’e yar olurlar. (Demir, Erdem, Üst 2007: C. 1 / 

298). 

                                                 

8
 Tabloda adetleri belirtilen rüyalar için bk. Demir, Erdem 2007a: 60, 274; Demir 2007: 52, 143, 147; Demir, 

Erdem, Üst 2007: C.1 /.84, 153, 118, 132, 260, 298; Demir, Erdem 2006: 222, 312, 102; Demir 2006: 48; Demir, 

Erdem 2007b: 37, 545, 554.  
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1.1.3. Halas (Kurtuluş) Müjdeleyen Rüyalar  

Hristiyan, Haricî ve putperestler tarafından kaçırılarak, zindan, kuyu, kale gibi yerlerde 

tutulan kahramanlara genellikle Hz. Muhammed tarafından tutsaklıktan kurtulacaklarının 

müjdelendiği rüyalardır. Rüyaların asıl işlevi, tutsak edilen kahramanların keder, tasa ve 

üzüntüsünü gidermektir. 

İslâmî Türk destanlarında belirtilen işlevlere sahip 14 rüya tespit edilmiştir. Aşağıdaki tabloda 

tespit edilen rüyaların yer aldığı destanlar ve rüya adetleri bir arada verilmiştir.
9
 

 

Halas (Kurtuluş) Müjdeleyen Rüyalar 

 

Destanın Adı Rüya adedi 

Battal-nâme 5 

Ebâ Müslim-nâme 4 

Saltık-nâme 3 

Dânişmend-nâme 2 

Toplam  14 

Kahramanları tutsak edenler genellikle düşman birliklerinin komutanları iken Battal-nâme’de 

kahramanlar genellikle dev ya da dev karısı gibi olağanüstü varlıklar tarafından tutsak edilir. 

Saltık-nâme’de, diğer destanlardan farklı olarak rüyada bir kahramanın tutsaklıktan 

kurtulacağı yerine, bir din ulusunun türbesinin ejderhalardan kurtulacağı (Demir, Erdem 

2007b: 203) müjdelenir.  

Ebâ Müslim-nâme’de Ebâ Müslim, Ahiler, Sehlan ve Haris’in gördüğü rüyalarda kendilerinin 

tutsaklıktan kurtulacakları müjdelenir. Örneğin, Hicaz dönüşü Haricîlerce zindana atılan 

Haysu Belhî’ye, Hz. Ali tarafından Müslim’in gelerek kendisini kurtaracağı (Demir, Erdem, 

Üst 2007: C. 1 / 165) müjdelenir. 

1.1.4. Kahramanın Doğumunu Müjdeleyen Rüyalar  

İslâmî Türk destanlarında kahramanın doğumunu müjdeleyen 4 rüya tespit edilmiştir. Bu 

rüyalardan, 3’ünde doğum müjdeleri Hz. Muhammed veya bir pir tarafından kahramanın 

babasına ya da selefine açıkça belirtilirken Hamza-nâme’de bu müjde simgesel bir rüya ile 

verilir. Müjdenin din uluları tarafından verilmesi, kahramanın halkın gözünde yüceltilerek 

kutsallaştırılması, benimsenmesi ve korunmasını sağlar. 

Aşağıdaki tabloda kahramanın doğumunu müjdeleyen rüyaların yer aldığı destanlar ve 

destanlarda tespit edilen rüya adetleri bir arada verilmiştir
10

: 

 

Kahramanın Doğumunu Müjdeleyen Rüyalar 

 

Destanın Adı Rüya adedi 

Müseyyeb Gazi 

Destanı  

1 

Battal-nâme 1 

                                                 

9
 Tabloda adetleri belirtilen rüyalar için bk. Demir, Erdem, Üst 2007: C. 1 /126, 165, 178; C. 2 / 13; Demir, 

Erdem 2006: 129, 212, 261, 275, 303; Demir 2006: 132, 202; Demir, Erdem 2007b: 155, 203, 532. 
10

 Tabloda adetleri verilen rüyalar için bk. Demir 2007: 147; Demir, Erdem 2006: 72; Demir, Erdem 2007b: 37. 
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Saltık-nâme 1 

Hamza-nâme 1 

Toplam  4  

Doğum müjdeleri destanda yeni bir kahramana ihtiyaç hissedildiğinde verilir. Rüyalarda 

verilen müjde ile kahramanın dünyaya geliş amacı belirlenir. Bu amaç da haleflik-seleflik 

ilişkisi çerçevesinde oluşur. Doğacak olan kahraman, kendinden önceki kahramanın görevini 

devralarak gayri Müslim ve Haricîlere karşı verilen mücadeleyi devam ettirir. Örneğin, Hz. 

Muhammed tarafından Müseyyeb Gazi’ye Ebâ Müslim’in; Battal Gazi’ye de Saltık’ın 

kendisinden sonra görevi devralacak kişiler olduğu müjdelenir.  

Hamza-nâme’de Hz. Hamza’nın doğuşu, hükümdar Nûşi’r- Revan’a gördüğü simgesel bir 

rüyada malum olur. Nûşi’r- Revan, Kuds-i şerif tarafından doğan bir ayın büyüyerek tahtı 

üzerine oturduğunu, o esnada Mekke-i Mükerreme tarafından doğan bir ayın da dolunaya 

dönüşerek yüzlerce yıldızı etrafında topladığını görür. Başvezir Büzürcmihr (Hâce-i Dânâ), 

hükümdarın bu rüyasını tabir eder. Tabire göre, Kuds-i Şerif tarafından bir zalim doğacak, 

güçlenerek Nûşi’r- Revan’ın tahtını zapt edecektir ama o esnada Mekke’de Hz. İbrahim 

soyundan dünyaya gelecek olan bir çocuk güçlenerek, etrafına sayısız asker alacak ve 

hükümdarın tahtını geri alıp hükümdara hizmet edecektir. Tabirin ardından Mekke’ye gelen 

Büzürcmihr, rüyadaki dolunayı yani Abdülmüttalip’in oğlu Hamza ile aynı günde doğan on 

çocuğa maaş bağlayıp onları rüyadaki yıldızlar misali Hamza’ya yaver yapar. Böylelikle 

Hamza, hükümdarın korumasına alınır. (Balaban 2003: 68-74) 

 

1.1.5. Çocuk Müjdeleyen Rüyalar 

Kahramanlara, evliliklerinden doğacak çocukların müjdelendiği rüyalardır. Müjdeli haber, 

Hz. Muhammed ve Battal Gazi tarafından Battal Gazi’nin eşi Gülendam, Melik Gazi’nin eşi 

Gülnuş Banu ile Melik Gazi’ye verilir. 

İslâmî Türk destanlarında kahramanlara çocuk müjdeleyen 3 rüya tespit edilmiştir. Aşağıdaki 

tabloda tespit edilen rüyaların yer aldığı destanlar ve rüya adetleri bir arada verilmiştir.
11

 

 

Çocuk Müjdeleyen Rüyalar 

 

Destanın Adı Rüya adedi 

Dânişmend-nâme 2 

Battal-nâme 1 

Toplam  3 

 

Dânişmend-nâme’de, Hz. Muhammed’in, Gülnuş Banu’ya Danişmend Gazi’den bir erkek 

çocuğu olacağını ve bu çocuğun İslam yolunda gazalar yapacağını (Demir 2006: 238) 

müjdelediği rüya, çocuk müjdeleyen rüyalara örnek gösterilebilir.  

 

1.2. Gelecekten Kara Haber Veren Rüyalar 

Genellikle Müslümanların rakipleri tarafından görülen ve gelecekte yaşanacak kötü 

olaylardan haber veren simgesel rüyalardır. Rüyalarda genellikle, Müslümanların başarılı, 

Haricî ve Hristiyanların ise başarısız olacaklarını gösteren semboller bulunur.  

                                                 

11
 Tabloda adetleri gösterilen rüyalar için bk. Demir 2006: 152, 238; Demir, Erdem 2006: 160. 
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Görülen rüyaların üçünün de simgesel olması rüyayı gören kişilerin Müslüman olmamasından 

kaynaklanabilir.  

Türk destanlarında gelecekten kara haber veren 3 rüya tespit edilmiştir. Aşağıdaki tabloda, 

tespit edilen rüyaların yer aldığı destanlar ve rüya adetleri bir arada verilmiştir.
12

 

Gelecekten Kara Haber Veren Rüyalar 

Destanın Adı Rüya adedi 

Müseyyeb-nâme 1 

Ebâ Müslim-nâme 1 

Saltık-nâme 1 

Hamza-nâme 1 

Toplam  4 

 

Müseyyeb-nâme’de Yezid, Saltık-nâme’de Tekür, Ebâ Müslim-nâme’de ise Mervan tarafından 

görülen rüyalar, yıldırımlar, kara bulutlar, gökten yağan taşlar, ateşler ve karga sürüleri gibi 

tehlike ve kötülüğü simgeleyen sembollerle doludur. Müslüman kahramanların gördüğü 

rüyalarda ise doğan, ejderha, devasa bir kuş, su gibi gücü, temizliği ve saflığı simgeleyen 

semboller bulunur. Rüyalarda, Ebâ Müslim doğan,
13

 Saltık Gazi devasa bir kuş, Müseyyeb 

Gazi ise ejderha ile simgelenir. 

Ebâ Müslim-nâme’deki rüyada, Haricîler’in başı Mervan, hapis içinde bir doğan görür. 

Doğan, hapisten çıkarak taşraya doğru uçmuş, uçan doğanın üzerine de kargalar üşüşmüştür. 

Doğan saçtığı alevlerle kargaları yakmış, yanan kargalardan düşen bir kıvılcım da Mervan’ın 

sarayını tutuşturup kül etmiştir. 
14

 Muabbirlere göre bu rüya, Ebâ Müslim’in kuyuya 

hapsedilmiş imamdan hüccet almayı başardığının göstergesidir. (Demir, Erdem, Üst 2007: C. 

1 / 198) 

1.3. Karşılaşılacak Kişiler ile Yaşanacak Olayları Haber Eden Rüyalar  

Rüyaya giren kişiler tarafından, kahramanlara gidecekleri yerde karşılaşacakları kişiler ile 

yaşanacak olayların iletildiği rüyalardır. Bu rüyalarda çoğunlukla yardımcı kahramanlardan, 

ana kahramanlara yardım etme, onların ihtiyaçlarını karşılama ve kahramanları zorluklardan 

kurtarma gibi isteklerde bulunulur. Bu bakımdan rüyalarda, birden fazla işlev bulunur. 

İslâmî Türk destanlarında karşılaşılacak kişi ve durumları haber eden 34 rüya tespit edilmiştir. 

Aşağıdaki tabloda, tespit edilen rüyaların yer aldığı destanlar ve rüya adetleri bir arada 

verilmiştir.
15

 

 

                                                 

12
 Tabloda adetleri verilen rüyalar için bk. Demir 2007: 98; Demir, Erdem, Üst 2007: C. 1 / 198; Demir, Erdem 

2007b: 177. 

13
 Türklerde doğanın önemli bir yeri vardır. Tuğrul, çağrı, sungur, şahin, laçin gibi doğan türlerinin adları, 

geçmişten günümüze hem isim olarak hem de Oğuz boylarının her birini simgeleyen sembol olarak 

kullanılmıştır. Ayrıca doğan, eski Türk devletlerinde, devlet ile Tanrı arasında elçi (Ögel 1993: 289) olarak 

görülmüştür. Güçlü ve yırtıcı bir kuş olan doğanın Türk devletlerindeki yeri ve öneminden dolayı, doğan Türk 

destanlarında kahramanı simgeleyen bir sembol olarak kullanılır. 

14
 Tabloda adetleri belirtilen rüyalar için bk. Demir 2007: 98; Demir, Erdem 2007: 177. 

15
 Tabloda adetleri gösterilen rüyalar için bk. Demir, Erdem 2007a: 60, 80, 274; Demir 2007: 46, 51, 62, 98; 

Demir, Erdem, Üst 2007: C. 1 / 111-112, 126, 128, 144, 165, 188, 194, 273; C. 2 / 124, 391, 392, 395; Demir 

2006: 41-42, 56, 65, 200-201, 202, 209, 238; Demir, Erdem 2006: 112, 220, 274, 292; Demir, Erdem 2007b: 

263, 532.  



653 

 

Karşılaşılacak Kişiler ile Yaşanacak Olayları Haber Eden Rüyalar 

Destanın Adı Rüya adedi 

Ebâ Müslim-nâme 12 

Danişmend-nâme 9 

Battal-nâme 4 

Müseyyeb-nâme 4 

Hz. Ali Destanı 3 

Saltık-nâme 2 

Toplam  34 

 

Ebâ Müslim-nâme’de belirtilen tarzda 12 adet rüya tespit edilmiştir. Bu rüyaların beşinde Hz. 

Ali, beşinde Hz. Muhammed, ikisinde ise herhangi bir aracı olmadan kahramanlara 

karşılaşacakları kişiler ve durumlar haber edilmiştir. Belirtilen tarzdaki rüyalardan ikisi 

şunlardır: 

Hz. Muhammed, bir gece Merv şehri sakinlerinden Mihyar’ın rüyasına girer ve ona ertesi gün 

Ebâ Müslim ile karşılaşacağını bildirir. Rüyanın geri kısmında Resul Hazretleri, Mihyar’a Ebâ 

Müslim’i evine getirip, ihtiyaçlarını karşılamasını ve onu Haricîlerden gizlemesini (Demir, 

Erdem, Üst 2007: C.1 / 111-112) emreder. 

Haricîlere karşı mücadele eden Behzad’ın, Affâ adlı bir periden Hamza Yâr adlı bir erkek 

çocuğu olur. Affâ peri, üç yaşına giren oğlunu zalim perinin şerrinden korumak için Çabelka 

şehrindeki bir ağacın altına bırakır. Çabelka şehrinin şahı, rüyasında Affa peri tarafından 

ağacın dibine konulmuş bebeği görür. Uykudan uyanan şah, kendisine rüyada gösterilen yere 

gider ve buradaki bebeği alarak onu sarayına (Demir, Erdem, Üst 2007: C. 2 / 395)
16

 getirir.  

1.4. Tehlikeli Durumları Haber Eden Rüyalar 

Destan kahramanlarının yaklaşan tehlikelerden açık bir şekilde haber edildiği rüyalardır. 

Haberi veren kişiler, Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Fatma ve Abdülvehhâb Gazi’dir. 

Rüyaların asıl işlevi, kahramanları rüya vasıtası ile koruma altına almak ve olası tehlikelerden 

korumaktır. Dolayısıyla Müslüman kahramanlar, rüyalar aracılığıyla yaklaşan düşman 

askerlerinden, oluşacak deprem, sel gibi doğal afetlerden ve müşkül durumlardan haberdar 

edilerek, korunur. 

İslâmî Türk destanlarında tehlikeli durumları haber eden 9 rüya tespit edilmiştir. Aşağıdaki 

tabloda, tespit edilen rüyaların yer aldığı destanlar ve rüya adetleri bir arada verilmiştir.
17

 

 

Tehlikeli Durumları Haber Eden Rüyalar 

Destanın Adı Rüya adedi 

Ebâ Müslim-nâme 3 

Danişmend-nâme 3 

Battal-nâme 1 

                                                 
16

 Tabloda adetleri belirtilen rüyalar için bk. Demir, Erdem, Üst 2007: C. 1 / 126, 128, 144, 165, 188, 194, 273; 

C. 2 / 124, 391, 392. 

17
 Tabloda adetleri belirtilen rüyalar için bk. Demir 2007: 148; Demir, Erdem, Üst 2007: C. 1 / 118, 174, 264; 

Demir, Erdem 2006: 271; Demir 2006: 264, 275, 302-302; Demir, Erdem 2007b: 521. 
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Müseyyeb-nâme 1 

Saltık-nâme 1 

Toplam  9 

Ebâ Müslim-nâme’de kahramanlar Hz. Muhammed, Hz. Ali ve Hz. Fatma tarafından yaklaşan 

tehlikelerden haberdar edilir. Tehlikelerin haber edildiği kişiler, ana kahramanın kendisi, 

yakını ya da gaza arkadaşlarıdır. Rüyaların temel işlevi, kahramanları ölüm ve müşkül 

durumlardan kurtarmaktır.  

Destanda, Hz. Muhammed rüyasına girdiği Müslim’in sütannesi Dilşad’a, Haricîler tarafından 

yakalanan Ahi Hurdek ile yârenlerinin asılacağını, bu sebepten Ebâ Müslim’in hemen Merv 

şehrine gitmesi gerektiğini (Demir, Erdem, Üst 2007: C. 1 / 174) söyler. 

Yine, Ebâ Müslim uykudayken Nasr-ı Sayyar ve adamlarının kendisine yaklaştığını Hz. 

Ali’den, hile ile çadırına gelen ve onu öldürmek isteyen Abdan ve adamlarının varlığından ise 

düşüne giren Hz. Muhammed’den öğrenmiş ve ölümden kurtulmuştur. (Demir, Erdem, Üst 

2007: C. 1 / 118, 264) 

Dânişmend-nâme’de diğer destanlardaki rüyalardan farklı olarak Müslüman halka düşman 

askerlerinin değil, oluşacak doğal afetlerin tehlikesi haber edilir. Destanda, Melik’in rüyasına 

giren Hz. Muhammed ve Abdülvehhâb Gazi, asi olan Yankoniyye ve Sisisye halkına Allah’ın 

gazap edeceğini ve bu illerde deprem ve sel oluşacağını bildirir. Rüya ile koruma altına alınan 

Müslüman kahramanlar, bu illeri terk etmiştir, Sisiyye ve Yankoniyye halkı yok (Demir 2006: 

264, 275) olmuştur.
  

1.5. Kahramanın Kabrinin Yapılacağı Yer Hakkında Bilgi Veren Rüyalar  

Kahramanlara, kabrinin hangi topraklarda olacağı veya nerede yapılacağı hakkında bilgi veren 

rüyalardır. Destanlarda, belirtilen işleve sahip 3 rüya tespit edilmiştir. Rüyaların hepsinde 

kahramanlara bilgi veren kişi Hz. Muhammed’dir. Rüyaları gören kişiler ise Battal Gazi, 

Melik Dânişmend ve kırk rahiptir. 

Rüyaların temel işlevleri, kahramanların na’şını olası tehlikelerden korumak ve onları 

Müslüman halkın gözünde değerli kılmaktır.  

Aşağıdaki tabloda, tespit edilen rüyaların yer aldığı destanlar ve rüya adetleri bir arada 

verilmiştir.
18

 

Kahramanın Kabrinin Yapılacağı Yer Hakkında Bilgi Veren Rüyalar 

Destanın Adı Rüya adedi 

Danişmend-nâme 1 

Battal-nâme 1 

Saltık-nâme 1 

Toplam  3 

 

Battal-nâme ve Saltık-nâme’deki rüyalarda, Battal Gazi ve Saltık’ın kabirlerinin İslâm ocağı 

olarak adlandırılan Rum ilinde olacağı (Demir, Erdem 2006: 307; Demir, Erdem 2007b: 263) 

söylenirken; Dânişmend-nâme’de Melik’in kabrinin Niksar’da olacağı Demir 2006: 302-303) 

söylenir. 

Dânişmend-nâme’de, Melik Gazi birçok yeri fethettikten sonra askerleri ile beraber 

Harsanosiyye (Niksar) şehrine gelir. Burada rüyasına giren Hz. Peygamber, ona fethettiği 

yerleri kâfirlerin geri kazanacağını bildirdikten sonra  

                                                 
18

  Tabloda adetleri belirtilen rüyalar için bk. Demir, Erdem 2006: 307; Demir 2006: 302-303; Demir, Erdem 

2007b: 263. 
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“Bu sebepten seni burada koysunlar, 

Kâfirler mezarını bulmayacaklar. 

 

Sonra kabrin burada bina edilecek, 

Bu ili yine Müslümanlar alacak 

 

Senin neslin bu memleketi fethedecek,  

Mescidini yapıp tamir edecekler.  

 

Bu yeri yine gelip alacaklar,  

Üstüne kubbe yapacaklar” (Demir 2006: 302-303) diyerek Melik’e kabrinin inşa edileceği 

yeri ve buranın ilerde türbeye dönüşeceğini belirtir.  

 

 

2. Bir Emir veya İstek İçeren Rüyalar 

Kahramanlara genellikle Hz. Muhammed ya da Hz. Ali tarafından muhtelif emir ve isteklerin 

bildirildiği rüyalardır. İslâmî Türk destanlarında bir emir veya istek içeren 88 rüya tespit 

edilmiştir. Tespit edilen rüyalardan 49’u kahramana yardım emri içeren rüyalar, 25’i emir ve 

isteklerin kahramana iletildiği rüyalar, 8’i kahramana fetih emrinin iletildiği rüyalar, 3’ü 

kahramana cami ve türbe yapma emrinin iletildiği rüyalar, 3’ü de kahramana nişan ve düğün 

yapma emrinin iletildiği rüyalardır. Rüyalar arasında birden fazla işleve sahip olanlar da 

vardır. Yani bir rüya hem bir emir veya istek içerip hem de gelecekten haber verebilir. 

2.1. Kahramana Yardım Emri İçeren Rüyalar 

Zor durumda olan destan kahramanlarına, Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. İsa ya da gaipten 

gelen bir ses tarafından yardım etme emrinin verildiği rüyalardır. Rüyaların temel işlevi din 

uğruna savaşırken zorda kalan kahramanlara, rüya yolu ile yardım etmek ve onları koruma 

altına almaktır. 

İslâmî Türk destanları arasında belirtilen işleve sahip 49 rüya tespit edilmiştir. Aşağıdaki 

tabloda, tespit edilen rüyaların yer aldığı destanlar ve rüya adetleri bir arada verilmiştir.
 19 

 

Kahramana Yardım Emri İçeren Rüyalar 

Destanın Adı Rüya adedi 

Ebâ Müslim-nâme 25 

Müseyyeb-nâme 10 

Battal-nâme 8 

Saltık-nâme 4 

Danişmend-nâme 2 

Toplam  49 

Rüyalarda kahramanlara verilen belli başlı yardım emirleri şunlardır: 

                                                 
19

 Tabloda adetleri verilen rüyalar için bk. Demir, Erdem, Üst 2007: C. 1 67, 69, 72, 73, 84, 90, 11-112, 132, 

127, 128, 144, 167, 174, 187, 188, 194, 260, 280, 286, 298, 306; C. 2 / 123, 124, 130; Demir 2007: 46, 47, 51, 

52, 61, 62, 98, 113, 125, 127; Demir, Erdem 2006: 107, 128, 150, 209, 212, 268, 275, 292; Demir 2006: 145, 

201, 174; Demir, Erdem 2007b: 203, 311, 545, 587. 
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Destanın başkahramanına itaat edip onunla birlikte gazalara katılma, kahramanın yiyecek, 

içecek ve barınma ihtiyaçlarını karşılama, kahramanı saklama, Kahramanın Hz. Ali ile Hz. 

Hüseyin’in intikamını almasına yardım etme, kahramanla beraber Haricî ve Hristiyanlara 

karşı savaşma, kahramanın hüccet almasına yardım etme, kahramana zaman kazandırma, 

kahramanın silahını ulaştırma, kahramana bilmediği bir ülkeye giderken rehberlik etme, 

tutsakları kurtarma, kahramana bırakılan emaneti teslim etme, kahramana bırakılan emaneti 

teslim etme, kahramana silah yapımında yardımcı olma, kahramanın bulunduğu şehre gitme, 

kahramanı şehirden içeri alma vd. 

 

Ebâ Müslim-nâme’de tespit edilen 25 rüyanın 22’sinde Ebâ Müslim’in yaverlerine; 3’ünde ise 

Müslim’in sütannesi Dilşad, kızkardeşi Meymune ile İmam Zeynel Abidin’e kahramana 

yardım emri verilir. Ebâ Müslim’in yaverlerinden Mihyar ve Sehlan’ın gördüğü rüyaları bu 

işleve örnek gösterebiliriz. 

 

Hz. Muhammed Mihyar’a, evine gelecek olan Ebâ Müslim’in ihtiyaçlarını karşılamasını ve 

onu Haricîler’den gizlemesini emrederken; Sehlan’a, Müslim ile beraber olup Nasr- 

Sayyad’ın elinde tutsak olan Mihyar’ı kurtarmasını (Demir, Erdem, Üst 2007: C. 1 / 111-112, 

132) emreder. 

 

Saltık-nâme’deki rüyaların birinde, Hz. Muhammed, destan kahramanları yerine kendisi için 

yardım emri verir. İslâmî Türk destanları arasında sadece Saltık-nâme’de tespit edebildiğimiz 

bu rüya oldukça dikkat çekicidir: 

 

Saltık öldükten sonra kâfirler, Hz. Muhammed’in kabri ve kabri etrafındaki melekleri yakmak 

için harekete geçerler. Hz. Muhammed rüya aracılığı ile Nureddin Şah’a, na’şını ve kabrini 

kâfirlerden koruma emri (Demir, Erdem 2007: 587) verir. 

 

2.2. Emir ve İsteklerin Kahramana İletildiği Rüyalar  

Başkahramanlara yapılması gerekenlerin emredildiği rüyalardır. Emirler, Hz. Muhammed, 

Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin veya Battal Gazi tarafından verilir.  

 

Rüyadaki emirler, destanın konusuna göre şekil alırlar. Müseyyeb Gazi ve Ebâ Müslim’e 

verilen emirler genellikle Haricîlere karşı savaşma, savaş esnasında zor durumda olanlara 

yardım etme ve Hz. Hasan ile Hüseyin’in intikamını alma konuları etrafında teşekkül eder. 

Saltık, Battal ve Melik’e verilen emirler ise Hristiyanlara karşı savaşma, savaşta zor durumda 

olanlara yardım etme, İslam’ın cihat ve gaza anlayışına göre fetihler yapma ve fethedilen 

yerlerdeki kiliseleri yıkma konuları etrafında teşekkül eder.  

İslâmî Türk destanları arasında belirtilen işleve sahip 25 rüya tespit edilmiştir. Aşağıdaki 

tabloda, tespit edilen rüyaların yer aldığı destanlar ve rüya adetleri bir arada verilmiştir.
20

 

 

Emir ve İsteklerin Kahramana İletildiği Rüyalar 

Destanın Adı Rüya adedi 

                                                 

20 Tabloda adetleri verilen rüyalar için bk. Demir, Erdem, Üst 2007: C. 1 / 53, 55, 76, 126, 153,157, 159; C. 2 /  

150, 380; Demir, Erdem 2006: 196, 307; Demir 2006: 42, 102, 174; Demir, Erdem 2007a: 234, 268, 305, 311, 

312; Demir 2007: 56-57, 97; Demir, Erdem 2007b: 263, 532, 554. 
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Ebâ Müslim-nâme 9 

Hz. Ali Destanı 5 

Saltık-nâme 3 

Danişmend-nâme 3 

Müseyyeb-nâme 3 

Battal-nâme 2 

Toplam  25 

 

Ebâ Müslim-nâme’de belirtilen işleve sahip 9 rüya vardır. Bu rüyalarda emri veren kişiler: Hz 

Muhammed, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve Yemliha Pir’dir. Belirtilen işleve sahip 

rüyaların bazıları şunlardır: 

 

Ebâ Müslim’e Hz. Muhammed, Haricîlerle savaşıp onları yok etmesini, Hz. Hasan ile 

Hüseyin, kendilerinin öcünü almasını, Yemliha Pir ise savaş meydanına çıkacak Feramuz 

pehlivanın karşısına Behzad’ı çıkarmasını (Demir, Erdem, Üst 2007: C. 1 / 53, 55; C. 2 / 380) 

emreder.  

2.3. Kahramana Fetih Emrinin İletildiği Rüyalar 

Kahramanlara fethedilecek yerlerin ve bu yerleri fethetmek için gönderilecek kişilerin 

emredildiği rüyalardır. Fetih emirleri genellikle Hz. Muhammed ve Battal Gazi tarafından 

verilir.  

İslâmî Türk destanları arasında belirtilen işleve sahip 8 rüya tespit edilmiştir. Aşağıdaki 

tabloda, tespit edilen rüyaların yer aldığı destanlar ve rüya adetleri bir arada verilmiştir.
21

 

 

Kahramana Fetih Emrinin İletildiği Rüyalar 

Destanın Adı Rüya adedi 

Saltık-nâme 6 

Danişmend-nâme 1 

Müseyyeb-nâme 1 

Toplam  8 

Sâltık-nâme’de Hz. Muhammed, İznik’teki Ahir Murat Han Gazi’ye Andriyye’den yola 

çıkarak şark ve garp, şimal ve cenup ile kara ve denizi fetih etme (Demir, Erdem 2007b: 476) 

emrini verir. 

Dânişmend-nâme’de, Melik’in rüyasına giren selefi Battal Gazi, ona yaverlerinden Ahmed-i 

Serkis’in Mamuriyye iline, Süleyman’ın Samiyye tarafına, kendisinin de Dükiyye tarafına 

giderek oradaki illeri fethetmelerini (Demir 2006: 268) emreder.  

2.4. Kahramana Cami ve Türbe Yapma Emrinin İletildiği Rüyalar 

Kahramanlara halkın ibadet etmesi için cami yapma ya da cihat ve gaza yolunda ölen destan 

kahramanı için türbe yapma emirlerinin verildiği rüyalardır. Emirleri veren kişiler, Hz. 

Muhammed ya da Battal Gazi’dir. 

                                                 
21

 Tabloda adetleri belirtilen rüyalar için bk. Demir, Erdem 2007b: 588, 564, 589, 609, 615; Demir 2006: 268; 

Demir 2007: 97. 
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İslâmî Türk destanları arasında belirtilen işleve sahip 3 rüya tespit edilmiştir. Aşağıdaki 

tabloda, tespit edilen rüyaların yer aldığı destanlar ve rüya adetleri bir arada verilmiştir.
22

 

 

 

Kahramana Cami ve Türbe Yapma Emrinin İletildiği Rüyalar 

Destanın Adı Rüya adedi 

Saltık-nâme 2 

Battal-nâme 1 

Toplam  3 

 

Saltık-nâme’de, Hz. Resul, Sultan Murat Han’a Edirne’deki mübarek yere Müslümanların 

ibadet etmesi amacıyla, bir cami inşa ettirmesini emreder. Destanda Peygamber tarafından 

Rum’un Mekke’si olarak adlandırılan bu caminin adı, Şerif Cami olarak geçer. Sultan 

Muhammed Han zamanında yapılan camilerden birine konulan taşlar sürekli yerinden 

düşünce, Hz. Resul, Han’ın rüyasına girerek ona bu taşları Edirne’de yapılan Şerif Cami’ye 

götürmesini emreder. Mekke taşları da denilen bu taşlar, rüyada düştüğü caminin mihrabından 

alınarak Şerif Cami mihrabının sağ tarafına, Hacı Bayram ve Şeyh’ül İslam tarafından 

konulur. Rüyada ayrıca Şerif Cami’nde edilen duaların kabul olacağı ve Mekke’ye gelemeyen 

kulların bu camiyi ziyaret ederek hac ve ümre sevabı kazanabilecekleri (Demir, Erdem 2007: 

609, 612 ) müjdelenir. 

 

Battal-nâme’de tespit edilen rüyada ise Selçuklu hükümdarı Sultan Alâeddin‘in annesi 

rüyasında Battal Gazi’yi görür. Battal, Sultan Hatun’a: “…Ben Âli Resûl’denim. Bu Rum 

memleketini aldım gel üzerime türbe yap” (Bars 2015: 90) der. Sultan Hatun, rüyasını Sultan 

Alâeddin‘e anlatır. Hazineden verilen para ve kâhyası ile yola çıkan Sultan Hatun, vardığı bir 

kale yakınındaki ziyaretgâhta “Düşüm rahmani ise Seyyid bana yine görünsün” diye dua eder. 

O anda “Düşün rahmani” diye bir ses gelir ve her yer aydınlanır. Açılan kapıyı takip eden 

Sultan Hatun, merdivenlerin altında bulunan mağarada Battal Gazi ile konuşur. Sonrasında da 

buraya türbe (Bars 2015: 90) yaptırılır. 

 

2.5. Kahramana Nişan ve Düğün Yapma Emrinin İletildiği Rüyalar  

Birbirini görerek âşık olan ya da Hz. Peygamber tarafından evlendirme sözü verilen destan 

kahramanlarının, nişan ve düğünlerinin yapılmasının emredildiği rüyalardır. Emri veren 

kişiler, Hz. Muhammed ya da Battal Gazi’dir. 

İslâmî Türk destanları arasında belirtilen işleve sahip 3 rüya tespit edilmiştir. Aşağıdaki 

tabloda, tespit edilen rüyaların yer aldığı destanlar ve rüya adetleri bir arada verilmiştir.
23

 

 

 

                                                 
22

 Tabloda adetleri verilen rüyalar için bk. Demir, Erdem 2007b: 609, 612; Bars 2015: 90. 
23

 Tabloda adetleri belirtilen rüyalar için bk. Demir, Erdem 2006: 96, 194; Demir 2006: 152. 
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Kahramana Nişan ve Düğün Yapma Emrinin İletildiği Rüyalar 

Destanın Adı Rüya adedi 

Battal-nâme 2 

Dânişmen-nâme 1 

Toplam  3 

 

Battal-nâme’de Hz. Muhammed, bayraktarı Abdülvehhâb Gazi’ye, birbirini görerek âşık olan 

Kayser’in kızı Mahpeyruz ile Battal’ı evlendirmesini; Malatya Emiri Ömer’e de Battal’ın 

amcası Hasan’ı çağırarak kızını Battal’a verdiğini bildirmesini ve onların düğünlerini 

yapmasını (Demir, erdem 2006: 96, 194) emreder. 

 

Dânişmend-nâme’de ise Battal Gazi, Melik Dânişmend’e “Biz buraya Artuhî’nin düğününe 

geldik. Yarın düğün hazırlığını yapmanız gerekir. Beklemek haddini geçti, zira: ‘Beklemek 

ateşten acıdır’. Efrumiyye onun nasibidir (Demir 2006: 152) ” emrini verir. Verilen emrin 

ardından, Melik Dânişmend, Artuhî ile Efrumiyye’nin düğününü yapar. 

 

3. Rehberlik Eden Rüyalar 

Kahramanlara genellikle Hz. Muhammed, Hz. Ali gibi din uluları tarafından muhtelif 

şekillerde rehberlik eden rüyalardır. İslâmî Türk destanlarında rehberlik eden 45 rüya tespit 

edilmiştir. Tespit edilen rüyalardan 14’ü kahramana gizli durumların ifşa edildiği rüyalar, 

13’ün kahramanın kullanacağı nesnelerin gösterildiği rüyalar, 6’sı kahramanın galibiyeti için 

rehberlik eden rüyalar, 5’i kahramanın eğitildiği rüyalar, 4’ü kahramana nasihat ve 

tavsiyelerin verildiği rüyalar, 3’ü de muhtelif zorlukları aşabilmek için rehberlik eden 

rüyalardır. Rüyalar arasında birden fazla işleve sahip olanlar da vardır. 

 

3.1. Gizli Durumların İfşa Edildiği Rüyalar 

Destan kahramanlarına o zamana kadar bilmedikleri bazı gerçeklerin açıklandığı rüyalardır. 

Gizli durumlar kimi zaman rüyaya giren bir kişi tarafından açıklanırken, kimi zaman da 

görülen simgesel bir rüyanın yordurulmasıyla ortaya çıkar. Bu rüyalar sayesinde, kahraman 

gerçek babasını, babasının katilini, aldatıldığını, düşmanının kaçtığı yeri, selefinin kabrinin 

yerini ya da gizli bir hazinenin yerini öğrenir. Rüyalarda açıklanan sır ile de bütün gerçekler 

ortaya çıkar. 

İslâmî Türk destanlarında belirtilen işleve sahip 14 rüya tespit edilmiştir. Aşağıdaki tabloda, 

tespit edilen rüyaların yer aldığı destanlar ve rüya adetleri bir arada verilmiştir.
24

 

 

Gizli Durumların İfşa Edildiği Rüyalar 

Destanın Adı Rüya adedi 

Ebâ Müslim-nâme 4 

Hamza-nâme 4 

                                                 

24
 Tabloda adetleri belirtilen rüyalar için bk. Demir, Erdem, Üst 2007: C. 2: 348, 387, 394, 395; Demir, Erdem 

2007a: 305; Balaban 2003: 26, 32, 40, 65; Demir, Erdem 2006: 286, 312; Demir, Erdem 2007b: 294-295, 489, 

533. 
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Saltık-nâme 3 

Battal-nâme 2 

Hz. Ali destanı 1 

Toplam  14 

Ebâ Müslim-nâme’de belirtilen işleve sahip 4 rüya vardır. Bu rüyaları görenler: Ebâ Müslim, 

Pir Yemliha, Nasr-ı Sayyar’ın pehlivanlarından Feramûz ile Hamza Yâr’dır. Rüyaya girerek 

bilinmeyen gerçekleri açıklayanlar ise Hz. Muhammed ile Ebâ Müslim’in yaverlerinden 

Behzâd’dır. Destanda görülen bazı rüyalar şunlardır:  

Ebâ Müslim, rüyasında birden altından çıkan bir suyun bütün sarayını kaplayıp denize 

dönüştürdüğünü, kendisinin de oluşan deniz içerisinde kaldığını görür. Müslim’in eşi Şah 

Banu’ya göre bu düş, gizli bir hazineye delalet eder. Müslim düşünde suyun çıktığı yeri 

kazdırır. Muhtelif engellerden geçerek Hz. Süleyman’ın hazinesine (Demir, Erdem, Üst 2007: 

C. 2, s. 387, 394,395) ulaşır. 

Nasr-ı Sayyar’ın pehlivanlarından Feramûz ile Hamza Yâr, rüyalarında Hz. Muhammed’i 

görürler. Hz. Muhammed Ferâmuz’a, “Seni meydan içinde yere vuran, atan Behzâd 

Cihansız’dır. Oğul üzerinde babanın hakkı olduğu için, Mevlâ senin üzerine onu galip kıldı” 

der. Bu rüyadaki esrar, Hz. Resul’ün Yemlîha Pir’in düşüne girerek ona, “Feramûz babası ile 

vuruşmuş, vakit tamam olmuştur. Tez Mısır’a Ebâ Müslim divânına giderek bu gizli işlerin 

hepsini haberdar eyle” demesi ve Yemliha’nın Mısır’a gelip baba ile oğulu kavuşturması ile 

aydınlığa kavuşur. (Demir, Erdem, Üst 2007: C. 2, s. 387, 394,395) 

 

3.2. Kahramana Kullanacağı Nesnelerin Gösterildiği Rüyalar  

Kahramanlara savaşta ve zor durumlarda kullanacakları at, silah, kıyafet, kitap, börk gibi 

nesnelerin gösterildiği rüyalardır. Bu rüyalarda cihat ve gaza için savaşmak isteyen fakat 

savaşacak silahları olmayan kahramanlar, din uluları tarafından kendilerine verilen silahlarla 

savaşa hazırlanırlar. Kahramanlara genellikle Hz. Hamza, Hz. Ali, Hz. Davud gibi din 

ulularına ait kılıç, zırh, hançer gibi silahlar verilir. 

İslâmî Türk destanlarında belirtilen işleve sahip 13 rüya tespit edilmiştir. Aşağıdaki tabloda, 

tespit edilen rüyaların yer aldığı destanlar ve rüya adetleri bir arada verilmiştir.
25

 

 

Kahramana Kullanacağı Nesnelerin Gösterildiği Rüyalar 

Destanın Adı Rüya adedi 

Ebâ Müslim-nâme 5 

Saltık-nâme 3 

Hamza-nâme 2 

Müseyyeb-nâme 2 

Battal-nâme 1 

Toplam  13 

İslâmî Türk destanlarındaki bazı rüyalarda, kahramanların seleflerine ait atların yine selefler 

tarafından destan kahramanlarına verildiği görülür. Bu bağlamda Müseyyeb-nâme’de, Hz. 

                                                 
25

 Tabloda adetleri belirtilen rüyalar için bk. Demir, Erdem, Üst 2007: C. 1 / S. 54, 55, 67, 73, 167; Balaban 

2003: 32, 100-102; Demir 2007: 57, 97, Demir, Erdem 2006: 72; Demir, Erdem 2007b: 41, 465, 544. 
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Hasan ve Hz. Hüseyin tarafından, Hz. Ali’nin atı Zülnecah Müseyyeb Gazi’ye, Saltık-

nâme’de ise Battal Gazi tarafından Battal’ın atı Aşkar Saltık’a (Demir 2007: 57; Demir, 

Erdem 2007b: 41) verilir. 

Hamza-nâme’deki rüyalar, diğer İslâmî Türk destanlarındakilerden farklıdır. Farklılık arz 

eden durumlar, rüyada kahramana verilen nesneler ve onların olağanüstü özelliklerindedir. Bu 

bağlamda, destanda Hz. Hamza’nın yaveri Amr Ayyar’ın Hamza’nın yaşadığı olağanüstü 

durumları kıskanması ve kendisine yaraşır bir silaha sahip olma isteğinden sonra rüyasına Hz. 

İbrahim, Hz. İsmail, Hz. Davud, Hz. Süleyman, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Nuh girer. Belirtilen 

din uluları Amr Ayyar’a muradına layık eşyalar verirler. Verilen eşyalar arasında Amr 

Ayyar’ın üç kere salavat getirdikten sonra elini içine soktuğunda ateş ve su dışında dilediği 

her şeyi bulabileceği ve dilediği her şekle girebileceği bir kırba, onu dilediği her yere götüren 

üç makrame (etek) gibi olağanüstü nesneler (Balaban 2003: 100-102) vardır.  

 

Ebâ Müslim-nâme’deki rüyalarda, kahramanlara Hz. Muhammed ve dört halife tarafından 

(teber, taç, hulle, kılıç gibi) çeşitli nesneler gösterilir. Haricîlere karşı vereceği mücadelede ve 

karşılaşacağı zorluklarda kullanması için kahramana verilen bazı nesnelerin ise rüya içinde 

tabirleri yapılır. Ebâ Müslim’e savaşacağı silahı gösteren rüya buna örnek gösterilebilir: 

Ebâ Müslim, Ehl-i Beyt sevgisinden dolayı Haricîler tarafından idam edilen bir adam görür. 

Adamın idamına üzülen Müslim, “Keşke bir teberim olsaydı da o zâtı kurtarsaydım” diye iç 

geçirip uykuya dalar. Düşüne giren Hz. Muhammed, ona gazalarında kullanacağı baltanın 

şeklini, Ahi Hurdek ve Ebû Ali’ye de Ebâ Müslim’in baltasının demiri ile sapının yapılacağı 

ağacın yerini gösterir. Ayrıca Hz. Resul, rüyada Ebâ Müslim’in başına taç koyar. Ebû Bekir 

ona hulle (cennet elbisesini) giydirir. Hz. Osman Kur’an’ını, Hz. Hamza kalkanını verir. Hz. 

Ömer kamçısını (kısa kılıcını) vurur. Hz. Ali de Müslim’in beline kuşağını bağlar. Rüyanın 

sonunda din uluları, Müslim’e verdikleri eşyaların verilme sebeplerini açıklarlar: Taç, Ebâ 

Müslim saadet bulsun; hülle ve kamçı, izzet ve hürmet görsün; Kur’an yumuşak huylu ve ilim 

sahibi olsun; kalkan dayanak ve sığınma noktası olsun; kuşak da yardım görsün diye 

verilmiştir. 
26

. (Demir, Erdem, Üst 2007: C. 1 / S. 54, 55, 67, 73) 

 

3.3. Kahramanın Galibiyeti İçin Rehberlik Eden Rüyalar  

Kahramanları, düşmanlarına karşı galip kılmak, düşman askerlerinin hile, sihir ve 

tuzaklarından korumak için rehberlik eden rüyalardır. Rüyalarda kahramanlara Hz. 

Muhammed, Hz. Ali, Hz. Süleyman ve Abdülvehhâb Gazi tarafından rehberlik edilir.  

Ebâ Müslim-nâme ve Saltık-nâme’de kahramanlar, Haricî ve Hristiyan askerlere karşı, Battal-

nâme ve Dânişmend-nâme’de şeytan, sihir ve büyüye karşı mücadele verirler.  

Battal-nâme, Dânişmend-nâme ve Saltık-nâme’de olağanüstü varlık ve durumlara karşı 

verilen mücadele, kahramanlara din ulularının rüyada verdikleri “Lâ havle velâ kuvvete illâ 

billâh’il-aliyyil azîm” ve Hızır duası ile kazanılır. 

                                                 
26

 Belirtilen rüya ile Ebâ Müslim, olağanüstü bir şekilde Hz. Muhammed öncülüğünde fütüvvete alınır. Taç ve 

hırka giymek fütüvvet erkânında mevcut olan bir gelenektir. M. Fatih Köksal (2008: 73) bu geleneği “… ve 

andan tâc ve hırka giydürürler. Ve yol atası ve yol karındaşı tutarlar ve kuşak kuşadurlar. Tuğ ve âlem virürler. 

Andan sonra seccâdeye geçürürler, ba’dehu helva bişürürler ve birbirine lokma sunarlar” ifadeleri ile anlatır. 
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İslâmî Türk destanlarında kahramanın galibiyeti için rehberlik eden 6 rüya tespit edilmiştir. 

Aşağıdaki tabloda, tespit edilen rüyaların yer aldığı destanlar ve rüya adetleri bir arada 

verilmiştir.
27

 

Kahramanın Galibiyeti İçin Rehberlik Eden Rüyalar 

Destanın Adı Rüya adedi 

Dânişmend-nâme 2 

Saltık-nâme 2 

Battal-nâme 1 

Ebâ Müslim-nâme 1 

Toplam  6 

Ebâ Müslim-nâme’de Hz. Süleyman, Ebâ Müslim’e düşman askerlerinin hile ve tuzaklarından 

kendisini nasıl koruyacağını anlatır. Rüyaya göre, Ebâ Müslim, Hz. Süleyman’a ait mührü, iki 

ayrı kâğıda nakşettirmeli daha sonra da saf inciden göğsü oyulmuş bir kuş yaptırmalıdır. 

Kâğıtlardan birini göğsü oyuk kuşun içine koymalı, diğerini de kendi üzerinde taşımalıdır. 

Eğer böyle yaparsa, göğsü oyulmuş kuş, çadırına gelecek düşman askerlerinin hile ve 

tuzaklarını Ebâ Müslim’e figânı ile önceden bildirebilecektir. (Demir, Erdem, Üst 2007: C. 2 / 

42) 

3.4. Kahramanın Eğitildiği Rüyalar 

Kahramanlara çeşitli bilgilerin öğretildiği rüyalardır. Kahramanların eğitim ve öğretimi, Hz. 

Muhammed, Battal Gazi ya da Abdülvehhâb Gazi gibi ulular tarafından yapılır. Kahramanlar, 

bazen geceden sabaha kadar süren yüz yüze bir eğitimle bazen de rüyada Peygamber elinden 

içilen bir şerbet ya da rüyada verilen bir elma ile türlü türlü bilgilere erişirler. 

İslâmî Türk destanları arasında belirtilen işleve sahip 5 rüya tespit edilmiştir. Aşağıdaki 

tabloda, tespit edilen rüyaların yer aldığı destanlar ve rüya adetleri bir arada verilmiştir.
28

 

 

Kahramanın Eğitildiği Rüyalar 

Destanın Adı Rüya adedi 

Dânişmend-nâme 3 

Saltık-nâme 1 

Battal-nâme 1 

Toplam  5 

 

Dânişmend-nâme’deki rüyalarda Meryem Hatun ve Melik Ahmet’e Hz. Muhammed 

tarafından eğitim verilir. Meryem Hatun Hz. Muhammed’in elinden içtiği şerbet ile Melik 

Ahmet de çocukluk döneminde Hz. Muhammed’den her gece sabaha kadar aldığı dersler ile 

her türlü ilmi (Demir 2006: 41, 205) öğrenirler. Destanda, Melik Gazi’nin ilmine, akıllılığına 

ve olgunluğuna binaen, halk arasında kendisine Dânişmend lakabı verilir.  

 

3.5. Kahramana Nasihat ve Tavsiyelerin Verildiği Rüyalar 

                                                 
27

 Tabloda adetleri belirtilen rüyalar için bk. Demir, Erdem 2006: 286; Demir, Erdem, Üst 2007: C. 2 / 42; Demir 

2006: 102, 192; Demir, Erdem 2007b: 521, 573. 

28
 Tabloda adetleri verilen rüyalar için bk. Demir 2006: 41, 48, 205; Demir, Erdem 2006: 272-273. 
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Kahramanlara dünyada yapmaları ve yapmamaları gereken tutum ve davranışların tavsiye 

edildiği rüyalardır. Rüyalara girerek nasihat veren kişiler ise Hz. Muhammed ile Battal 

Gazi’dir. 

İslâmî Türk destanları arasında belirtilen işleve sahip 4 rüya tespit edilmiştir. Aşağıdaki 

tabloda, tespit edilen rüyaların yer aldığı destanlar ve rüya adetleri bir arada verilmiştir.
29

 

 

Kahramana Nasihat ve Tavsiyelerin Verildiği Rüyalar 

Destanın Adı Rüya adedi 

Saltık-nâme 3 

Battal-nâme 1 

Toplam  4 

Saltık-nâme’deki rüyalarda Hz. Muhammed destan kahramanlarına, ümmetin hak yolunda 

gaza ve cihada devam etmesini, gaziler şehri Andriyye’yi beklemesini, beş vakit namazı terk 

etmemesini, Hristiyanları incitmeyip esirlerini satmamasını, açlara aş, susuzlara su vermeyi 

unutmamasını (Demir, Erdem 2007b: 588, 590, 592) vasiyet ve tavsiye eder. 

Battal-nâme’de ise öldükten sonra oğullarının rüyasına giren Battal, onlara dünyada 

yapmaları ve yapmamaları gerekenleri belirtir. Rüya, Battal’ın oğullarına vasiyetnamesi 

hüviyetindedir. Rüyada din yolundan ayrılmama, zayıf, yetim, öksüz ve fakirlere yardımcı 

olma, yapılan her işi Allah rızası için yapma, kimseye zulüm eylememe (Demir, Erdem 2006: 

312) gibi tavsiyeler bulunur. 

 

3.6. Muhtelif Zorlukları Aşabilmek İçin Rehberlik Eden Rüyalar  

Kahramanların kararsız, çaresiz ve yardıma muhtaç oldukları durumlarda gördükleri 

rüyalardır. Rüyalarda görülen kişiler Hz. Resul veya bir pirdir. Kahramanlar, rüyaların 

rehberliğinde içinde bulundukları zorluklardan kurtulurlar. 

İslâmî Türk destanlarında belirtilen işleve sahip 3 rüya tespit edilmiştir. Aşağıdaki tabloda, 

tespit edilen rüyaların yer aldığı destanlar ve rüya adetleri bir arada verilmiştir.
30

 

 

Muhtelif Zorlukları Aşabilmek İçin Rehberlik Eden Rüyalar 

Destanın Adı Rüya adedi 

Hz. Ali Destanı 1 

Dânişmend-nâme 1 

Hamza-nâme 1 

Toplam  3 

 

Dânişmend-nâme’deki Melik Dânişmend’in rüyasını belirtilen işleve örnek gösterebiliriz. 

Niksar beyi Mihayil’in amcaoğlu Tadık, Melik Dânişmend’e Sisiyye ırmağının suyunu 

kerametle keserse Müslüman olacağını söyler. Hz. Peygamber, Melik’in rüyasına girer ve ona 

sıkıntılı zamanlarında okuması için bir dilek / hacet duası verir. Ertesi gün Melik, rüyada 

kendisine verilen duayı okur, Sisiyye ırmağının suyu kesilir. Destanın devamında 

                                                 
29

 Tabloda adetleri verilen rüyalar için bk. Demir, Erdem 2007b: 588, 590, 592; Demir, Erdem 2006: 312. 

30
 Tabloda adetleri belirtilen rüyalar için bk. Demir, Erdem 2007a: 245; Balaban 2003: 76; Demir, Erdem 2007b: 

272-274. 



664 

 

Müslümanların aynı duayı tekrar okumalarıyla da kesilen suyun yeniden akar. Olaya şahit 

olan tüm Hristiyanlar, Müslüman olurlar. (Demir, Erdem 2007b: 272-274). 

 

4. İslâmiyet’e Davet Eden Rüyalar 

Destan kahramanlarının mücadele ettiği Hristiyanların, Haricîlerin ve putperestlerin genellikle 

Hz. Muhammed tarafından İslâm’a davet edildiği rüyalardır. 

Hz. Muhammed tarafından Müseyyeb-nâme ile Ebâ Müslim-nâme’de Haricîler Sünnîliğe 

davet edilirken diğer destanlarda Hristiyanlar İslamiyet’e davet edilir.  

Destanlarda kahramanların dine davet edilip Müslüman yapılmasının ana sebebi, 

başkahramanlara yardım ve hizmet edecek dost kazandırmaktır. Bu sebeptendir ki, 

başkahramanların etrafındaki gayri Müslimler, genellikle Hz. Peygamber tarafından rüya ile 

birer birer dine davet edilirler. Ayrıca, İslâmî Türk destanlarındaki rüyalarda rahip, papaz gibi 

din adamlarının da dine davet edildiği görülür. 

Kahramanlar genellikle Hz. Muhammed’in telkin ve tebliğleri ya da rüyada gösterilen 

simgesel semboller ile dine davet edilirler. Bazı rüyalarda Hz. Muhammed, dine davet ettiği 

destan kahramanlarına, gelecekte yaşayacakları olay ve durumlar hakkında bilgiler verir. Dine 

davet edilen kahraman kimi zaman rüyada Müslüman olurken kimi zaman da rüyada 

söylenenler gerçekleştiğinde, Müslüman olur.  

İslâmî Türk destanlarında İslâmiyet’e davet eden 40 rüya tespit edilmiştir. Aşağıdaki tabloda 

dine davet eden rüyaların yer aldığı destanlar ve destanlarda tespit edilen rüya adetleri bir 

arada verilmiştir
31

: 

Destanın Adı Rüya adedi 

Battal-nâme 12  

Dânişmend-nâme 12 

Hz. Ali Destanı 8 

Saltık-nâme 4 

Ebâ Müslim-nâme 3  

Müseyyeb-nâme 1  

Toplam 40  

Battal-nâme, Dânişmend-nâme, Saltık-nâme ve Hz. Ali Destanı’nda dine davet eden rüyaların 

sayı adedinin diğer destanlardan fazla olmasının sebebi, belirtilen destanların cihat ve gaza 

mücadelelerini konu almasındandır.  

Battal-nâme, Dânişmend-nâme ve Saltık-nâme’de bazı destan kahramanlarının Müslüman 

olduktan sonra, isimlerinin değiştirildiği görülür. Kelb, Serkis, İstefan gibi Hristiyanların 

adları, Hz. Muhammed, Battal Gazi, Saltık ve Artuhi tarafından değiştirilerek kahramanlara 

belirtilen isimlerin yerine Abuzer, Ahmet ve İsmail (Demir, Erdem 2006: 150; Demir 2006: 

209; Demir, Erdem 2007b: 263) isimleri verilmiştir. 

İslâmiyet’e davet eden rüyaların bir kısmında, rüyaların inandırıcılığını artırmak için 

kahramana Hz. Peygamber tarafından bir takım somut nesneler (ağız yarı, Kur’an gibi) verilir. 

                                                 
31

 Tabloda adetleri verilen rüyalar için bk. Demir, Erdem 2006: 102, 112, 122, 128, 150, 160, 161, 209, 212, 292; 

Demir 2006: 56, 64, 65, 112, 145, 198, 199, 201, 209, 212, 238; Demir, Erdem 2007a: 51-52, 59-60, 79, 171, 

175, 197, 219, 274; Demir, Erdem 2007b: 48, 49, 129, 263;  

Demir, Erdem, Üst 2007: C.1 / 118, 132, 298; C. 2 / 161-162. 
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Rüyada verilen somut nesneler hem kahramanın rüyasının inandırıcılığı hem de güvenirliğini 

artırır. 

Dânişmend-nâme’de görülen bir rüyada, Hz. Muhammed’in kahramanlara içirdiği şerbet ile 

onların içlerindeki küfrün ve karanlığın alınarak yerine iman ve İslam’ın yerleştirildiği (Demir 

2006: 64, 201) görülürken, Hz. Ali Destanı’nda dine davet edilen kahramanların ağzına Hz. 

Muhammed tarafından ağız yarının sürüldüğü, sürülen ağız yarı sayesinde de kahramanların 

Kur’an okumaya başladıkları (Demir, Erdem 2007a: 171, 175) görülür.  

Ebâ Müslim-nâme’de belirtilen işleve sahip üç rüya vardır. Rüyaların hepsinde dine (Sünnî 

Müslümanlığa) davet edilen kişiler Haricîdirler. Bunlar: Haricîler başı Mervan, Nasr-ı 

Sayyad’ın adamları ile Merv halkından Mihyâr’dır. Destandaki rüyaların birinde 

kahramanların doğrudan Hz. Muhammed’in daveti ile Sünnî oldukları görülürken, 

diğerlerinde aynı anda kıyametin dehşetini gören insanların, gördükleri rüyanın heyecanı ile 

toplu halde Sünnî oldukları görülür. Destanda sonucunda Müslüman olunan, aynı anda 

görülen rüyalardan biri şudur:  

Mervan’ın beylerinden Şem’ûn ile yedi yüz eri, rüyalarında kıyametin koptuğunu, Hz. 

Fatma’nın oğullarının hakkının alınması için yalvardığını, kendilerinin de zebaniler tarafından 

cehennemin kapısına getirildiğini görürler. Rüyayı gören Şem’un ve erleri uyandıklarında 

toplu halde, Müslüman olarak Ebâ Müslim’e yardıma (Demir, Erdem, Üst 2007: C. 2 /161-

162) giderler.  

Destanda insanların toplu halde aynı rüyayı görmesi rüyanın tesadüf olarak görülmesine mani 

olur, rüyaya olağanüstülük ve kutsallık katarak imanın kabulünü kolaylaştırır.  

 

5. Geçmişten Haber Veren Rüyalar 

Geçmişten haber veren rüyalar müjdeli ve kara haber veren rüyalar olmak üzere ikiye 

ayrılırlar.  

İslamiyet’ten sonraki Türk destanlarında geçmişten haber veren 9 adet rüya tespit edilmiştir. 

Rüyaların 6’sı geçmişten müjdeli haber getirirken 3’ü kara haber getirmektedir. 

Aşağıdaki tabloda geçmişten müjdeli ve kara haber veren rüyaların yer aldığı destanlar ve 

destanlarda tespit edilen rüya adetleri bir arada verilmiştir
32

: 

 

Geçmişten Müjdeli Haber 

Veren Rüyalar 

Kara Haber Veren Rüyalar 

Destanın Adı Rüya adedi Rüya adedi 

Ebâ Müslim-nâme 2 3 

Danişmend-nâme 1 - 

Müseyyeb-nâme 1 - 

Hz. Ali Destanı 1 - 

Toplam (9) 6 3 

5.1. Geçmişten Müjdeli Haber Veren Rüyalar 

Kahramanların geçmişe dair endişe, üzüntü, tasa ve merakını gideren rüyalardır. 

Kahramanlara birlikte savaştıkları yaverlerinin sağlık durumları ya da gazalarındaki başarıları 

bu rüyalar ile bildirilir. Bu açıdan geçmişten müjdeli haber veren rüyaların, destanda 

gerçekleşen bazı olayları özetledikleri de görülür. 

                                                 

32 Tabloda adetleri verilen rüyalar için bk. Demir, Erdem 2007a: 311; Demir 2007: 61; Demir 2006: 86’ya; kara 

haber içeren rüyalar için de bk. Demir, Erdem, Üst 2007: C.1 / 132, 273; C.2 / 123. 
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Rüyalar, genellikle destanların başkahramanları tarafından görülür. Az sayıda da olsa 

yardımcı kahramanların gördüğü rüyalar da vardır. Müjdeli haberi getirenler ise Hz. 

Muhammed ile Hz. Ali’dir. 

Ebâ Müslim-nâme’de belirtilen işleve sahip iki adet rüya tespit edilmiştir. Bu rüyalardan birini 

Ebâ Müslim, Nasr-ı Sayyar ve adamları tarafından tutuklanıp zindana atıldığı gece görür. 

Rüyasına giren Hz. Ali, Ebâ Müslim’e baltası için endişelenmemesi gerektiğini söyleyerek, 

baltasının Ahiler tarafından ele geçirildiğini (Demir, Erdem, Üst 2007: C.1 / 126) müjdeler.  

Destanda yer alan diğer bir rüya ise Müslim’in sağ olup olmadığını merak eden yaveri 

Behram tarafından görülür.  Rüyada Hz. Ali, Behram’a “Ebâ Müslim’in tüm birliklerle 

birlikte hareket etmek istediğini fakat birliktelik için Kesir’in oğulları Süleyman ile Osman’ın 

Ebâ Müslim’in imamdan hüccet almasını şart koştuklarını, Ebâ Müslim’in de hüccet için 

Dımışk’a gittiğini haber (Demir, Erdem, Üst 2007: C.1 / 187) eder.  

 

5.2. Geçmişten Kara Haber Veren Rüyalar 

Destan kahramanlarının başlarından geçen kötü olayların Hz. Muhammed, Hz. Ali ya da bir 

pir tarafından yakınlarına anlatıldığı rüyalardır. Rüyalar aracılığıyla kahramanlar, yakınlarının 

başlarına gelen kötü durumları öğrenirler.  

Rüyaların temel işlevleri, zor durumda olan kahramanların kurtuluşlarına yardımcı olmaktır.  

Ebâ Müslim-nâme’de geçmişten kara haber getiren 3 rüya tespit edilmiştir. Rüyalarda Hz. Ali 

Ahmed-i Zemci’ye, arkadaşları Hâris, Malik ve Mizrab’ın Şam’da tutsak edildiğini, Hz. 

Resul, Haris’e Müslim’in Nasr ve adamları tarafından sandığa konularak Dımışk’taki 

Mervan’a götürüldüğü kara haberini (Demir, Erdem, Üst 2007: C.1 / 273; C.2 / 123) ulaştırır. 

Alınan kara haberlerin ardından kahramanlar rüyada belirtilen yerlere giderek arkadaşlarını 

zor durumdan kurtarırlar.  

 

6. Kahramanın Takdir Edildiği Rüyalar 

 

Haricîler ve Hristiyanlarla mücadele eden kahramanların, yaptığı güzel işler sonrasında din 

uluları tarafından takdir edildiği rüyalardır.  

İslâmî Türk destanları arasında kahramanın takdir edildiği 7 rüya tespit edilmiştir. Aşağıdaki 

tabloda, tespit edilen rüyaların yer aldığı destanlar ve rüya adetleri bir arada verilmiştir.
33

 

 

Kahramanın Takdir Edildiği Rüyalar 

Destanın Adı Rüya adedi 

Dânişmend-nâme 3 

Ebâ Müslim-nâme 1 

Müseyyeb-nâme 1 

Battal-nâme 1 

Toplam  7 

 

Ebâ Müslim-nâme ve Müseyyen-nâme’de Haricîlere karşı zaferler kazanan ve Kerbela 

Olayı’nın intikamını alan Ebâ Müslim ile Müseyyeb Gazi, Hz. Muhammed, Hz. Hasan ve Hz. 

                                                 
33

 Tabloda adetleri belirtilen rüyalar için bk. Demir, Erdem, Üst 2007: C.1 / 159; Demir 2007: 147; Demir 2006: 

102, 264, 302; Demir, Erdem 2006: 304.  



667 

 

Hüseyin tarafından takdir edilirken; Battal-nâme ve Dânişmend-nâme’de yapılan gazalar ve 

iyi işler Hz. Muhammed ve Battal Gazi tarafından takdir edilir. 

Ebâ Müslim-nâme’de, Ebâ Müslim, Hz. Hüseyin’i şehit eden Âsım’ı öldürdüğü gece bir rüya 

görür. Rüyada Hz. Resül, Ebâ Müslim’e dört halifeden memnuniyet içerikli bir haber getirir: 

  

“Ki senden râzı olsun Hak Teâla 

Murâdın irgüre Allahu âlâ 

 

Cümle ashâb rûhını şâd eyledin 

Kurdun İslâm yolın âbâd eyledin” (Demir, Erdem, Üst 2007: C.1 / 159) 

 

Battal-nâme’de, Battal Gazi, Mısır, Mekke ve Medine’deki fakirleri gözettikten sonra Hz. 

Muhammed’in kabrini ziyaret eder. Orada uyuya kalan Battal’ın rüyasına giren Resul 

Hazretleri,“ Ey ciğer gûşem! Bu işleri kim sen işledin, gerektir kim senin eyü adın ta devri 

kıyamate değin söylene ve ben senden hoşnudum (Demir, Erdem 2006: 304)” diyerek Battal’ı 

takdir eder. 

 

7. Sağaltıcı Rüyalar  

Gaza ve cihat uğruna savaşırken yaralanan kahramanların yaralarının Hz. Muhammed 

tarafından iyileştirildiği rüyalardır. Yaralar, Hz. Muhammed’in ağız yarı ya da mübarek eli 

sayesinde iyileşir. 

İslâmî Türk destanlarında belirtilen 5 adet sağaltıcı rüya tespit edilmiştir. Aşağıdaki tabloda, 

tespit edilen rüyaların yer aldığı destanlar ve rüya adetleri bir arada verilmiştir.
34

 

 

Sağaltıcı Rüyalar 

Destanın Adı Rüya adedi 

Ebâ Müslim-nâme 2 

Saltık-nâme 1 

Dânişmend-nâme 1 

Hz. Ali destanı 1 

Toplam  5 

 

Ebâ Müslim-nâme’de, Hz. Muhammed ağız yarı ve mübarek eli hem Ebâ Müslim’in gözlerine 

mil çekilerek kör edilen annesi Kelîme’nin gözlerini açar hem de Haricîler tarafından 

zehirlenen Ebâ Müslim’in bedenindeki zehri (Demir, Erdem, Üst 2007: C.1 / 75; C. 2 84) 

boşaltır.  

 

Sonuç 

Bu çalışma, bildiri başlığında da ifadesini bulduğu gibi “İslâmî Türk destanlarında rüyaların 

işlevleri” ve “Ebâ Müslim-nâme” olmak üzere iki temel konu altında toplanmıştır. Başta Ebâ 

Müslim-nâme olmak üzere diğer İslâmî Türk destanlarındaki rüyalar incelenerek, 

destanlardaki rüyaların muhtelif özellikleri ve işlevleri belirlenmeye çalışılmıştır. Rüyalar 

üzerine yapılan inceleme ve değerlendirmeler ışığında ulaşılan sonuçları şöyle sıralayabiliriz. 

 

                                                 
34

 Tabloda adetleri verilen rüyalar çin bk. Demir, Erdem, Üst 2007: 75, 84; Demir, Erdem 2007a: 248; Demir, 

Erdem 2007b: 155; Demir 2006: 173.  
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1. İslâmî dönem Türk destanlarında rüya motifinin oldukça sık kullanıldığı görülür. Bunda en 

önemli neden, rüyaya dair Kur’an-ı Kerim’de yer alan ayetlerin ve Hz. Muhammed’in 

hadislerinin varlığıdır. Rüyaların belirtilen kaynaklarda geçmesi, rüyalara genellikle güven ve 

inanç ile yaklaşılmasına sebep olmuştur. Ayrıca Türk kültüründeki “Duyduğuma değil 

gördüğüme inanırım” zihniyeti de rüyalara güven ve inanç ile yaklaşılmasının bir başka 

sebebi olabilir. 

2. Yapılan incelemeler sonucunda İslâmî Türk destanlarında 201 adet rüya tespit edilmiştir. 

Tespit edilen 201 rüyanın 56’sı (%27.86) Ebâ Müslim-nâme’de, 37’si (%18.40) Battal-

nâme’de, 35’i (%17.41) Saltık-nâme’de, 33’ü (%16.41) Dânişmend-nâme’de, 17’si (%8.45) 

Hz. Ali Destanı’nda, 16’sı (%7.96) Müseyyeb-nâme’de, 7’si (%3.48) de Hamza-nâme’de yer 

alır. Destanlar arasında rüya motifinin en fazla yer aldığı destan, Ebâ Müslim-nâme’dir. Bu 

durum, Ebâ-Müslim-nâme’deki rüyaların destanın girişinin, sonucunun, konusunun ve 

çatısının oluşmasında etkin rol oynamasındandır. Rüyaların Ebâ Müslim-nâme’deki 

yoğunluğu, destanda anlatılanları sıradanlıktan çıkararak olağanüstü hale getirmiş ve destanı 

önemli kılmıştır. 

 

3. İslâmî Türk destanlarındaki rüyaların işlevleri 7’si ana başlık, 23’ü ara başlık olmak üzere 

30 başlık altında tasnif edilmiş ve değerlendirilmiştir. Tespit edilen rüyaların işlevleri, ana 

başlıklarına göre en fazla işlevi olandan en az olana doğru sıralandığında destanlarda 

sırasıyla; gelecekten haber verme, bir emir veya istek içerme, rehberlik etme, İslâmiyet’e 

davet etme, geçmişten haber verme, kahramanı takdir etme ve sağaltma işlevlerine sahip 

rüyalar görülür.  

 

4. Destanlardaki rüyaların en fazla gelecekten haber verme işlevi taşıması bizce, Türk 

kültüründe ve İslâm dininde rüyaların ya yaşanacak gerçek olayları ileten ya da başka varlıklar 

tarafından iletilen sembolik mesajlar olarak görülmesiyle ilgili olabilir.  

 

5. İslâmî Türk destanlarındaki rüyalar arasında, birden fazla işleve sahip rüyalar da vardır. 

Yani bir rüya hem gelecekten haber verip hem de tehlikeli durumları haber verebilir. Ya da 

bir rüya hem emir ve istekleri belirtme, hem gelecekten haber verme hem de rehberlik etme 

işlevine sahip olabilir.  

 

6. Rüyalar ve rüyaların işlevleri, yer aldıkları destanların konusuna göre teşekkül eder.  

 

7. Rüyalar özellikle Müseyyeb-nâme ve Ebâ Müslim-nâme’de toplumun acılarını dindirme 

işlevlerine de sahiptir. Her iki destanda da Kerbela’nın intikamı alınarak, bir nebze de olsa 

toplumun acısı dindirilir. 

 

8. Destanlarda rüyada görünen kişiler genellikle Hz. Muhammed ya da din ulularıdır. Bu 

durum, destanların İslâmî dönem Türk destanları olması, konularının ise İslâm’ın cihat ve 

gaza anlayışı üzerine teşekkül etmelerinden kaynaklanır. Rüyalarda en çok Hz. Muhammed, 

daha sonra da Hz. Ali görülür. Rüyalar tutum açısından önemli bir rehber oldukları için 

içerdiği mesajların Hz. Muhammed tarafından verilmesi hem rüyaya olan inancı artırır hem de 

rüyada kahramandan istenilenlerin yapılmasını kolaylaştırır. Hz. Muhammed’den sonra 
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rüyalarda en çok görünen kişinin Hz. Ali olması, Türk milletinin Hz. Ali’yi, Hz. 

Peygamber’in elçisi olarak görmesini ve Hz. Peygamberden sonra onu örnek insan kabul 

ettiğini düşündürebilir. Ayrıca, sadece Hz. Ali Destanı’nda bütün rüyalarda görünen kişi Hz. 

Hz. Muhammet’tir. Hamza-nâme’nin incelenen nüshasında ise din ulularının rüyaya 

girmediği, rüyaların genellikle simgesel olduğu görülmüştür.  

9. Simgesel rüyalar, genellikle Müslümanların rakipleri tarafından görülür ve gelecekte 

yaşanacak kötü olayları yıldırım, kara bulut, gökten yağan taş, ateş gibi tehlike ve kötülüğü 

simgeleyen sembollerle haber verirler. 

 

10. Destanlarda rüyaların inandırıcılığını artırmak için kahramanlara bazı somut nesneler 

verilir. , 

 

11. Rüyalar, rüyayı gören kişilerin ihtiyaçlarına uygun şekilde görülür. Yani destanlarda, 

kahramanların uykuya dalmadan önceki tüm beklenti ve isteklerine cevap verebilecek rüyalar 

görülür.  

 

12. Ebâ Müslim-nâme’de rüyalar, olaylar zincirinin önemli halkalarını oluştururlar. Her 

önemli olay, rüya ile ilişkilendirilir. Kahramanların yapacakları işler, gazalar, kullanacakları 

silahlar görülen rüyalar ile bildirilir. Savaşın en zorlu kısımları, rüyaların rehberlik etmesiyle 

aşılır. En yakın dostluklar rüyalar neticesinde kurulur. Tehlikelere karşı kahramanlar rüyada 

uyarılır. Kahramanlara gelecekten ve geçmişten haberler verilir. Kahramanların eksikleri 

rüyada giderilir, yaralananlar rüyada iyileştirilir. Kısacası destanda rüyalar, destanın başından 

sonuna kadar muhtelif işlevleri ile önem arz ederler. 

 

Ebâ Müslim-nâme ve diğer İslâmî Türk destanlarında rüyaların işlevlerini tespit etmek 

amacına matuf bu çalışmanın, bu kadarıyla yetersiz kaldığını biliyoruz. Hamzâ-nâme gibi 

yüzlerce nüshası bulunan bir destan ile diğer İslâmî Türk destanlarının farklı nüshalarının da 

taranarak değerlendirilmesi, yapılacak yeni çalışmalarla bu destanlardaki rüyaların 

işlevlerinin, psikoljik, sosyolojik, yapısal, edebî işlevler gibi farklı boyutlarla ele alınması 

gerekir. Böylece İslâmî Türk destanlarında rüyaların işlevleri belirlenmiş olacak ve bu 

işlevlerin bir araya getirilmesi ile de Stith Thompson’ın Motif İndex’i gibi bir rüya motifi 

işlevleri indexi çalışması yapılabilecektir. Ne var ki, bildiri boyutlarının bütün bunları 

yapmaya el vermeyeceği de bedihidir. Ancak dileğimiz, üzerinde çok az çalışma yapılmış 

tozlu raflarda kaderine terk edilmiş özellikle Hamza-nâme nüshaları ile diğer destan 

nüshalarının günümüz Türkçesine aktarılması ve bunlar üzerinde daha fazla çalışma 

yapılmasıdır. 
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