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ÖN SÖZ

Bu kitap rüya üzerine felsefi bir çalışmayı içermektedir.
Tüm insanlar gece veya gündüz uyudukları sürece rüya
görürler. İnsanın tek başına yaşadığı bu öznel deneyimin gizemli bir doğasının olduğu düşüncesi oldukça yaygındır.
Rüyaların bu gizemli doğası bilim adamları, teologlar ve filozoflar tarafından her dönem merak konusu olmuştur.
Rüya konusuna felsefi ilgi ise tüm tarih boyunca mevcuttur. Fakat bu ilginin her zaman aynı canlılıkla devam ettiği
söylenemez. Bazen rüyaya olan ilgi yoğunlaşmış bazen de
yerini başka bilimlerin incelemesine bırakmıştır. Bu anlamda uzun süredir uykuda olduğunu düşündüğümüz rüyaya
olan felsefi ilgi son yarım yüzyıldır tekrar canlanmıştır. Bu
çalışma ile rüya konusunun hem tarihsel süreçte nasıl ilerlediğini hem de rüyaya olan son dönem felsefi ilginin hangi
noktalarda karşımıza çıktığını göstermek amaçlanmaktadır.
Bu çalışmada öncelikli olarak rüyaların felsefi tarihi ele
alınmıştır. Felsefi tarih bize düşünce hayatı boyunca rüya
konusuna dair değişen algıyı gösterecektir. Bilindiği gibi her
dönemin kendine has bir düşünce yapısı vardır. Bu durum
rüyaya bakışı da etkilemiştir. Mitolojik dönemden günümüze insanlığın geçirmiş olduğu tüm evreler ve bilimsel olana
yaklaşım rüya konusundaki tartışmaları belirlemiştir. Rüyaya
bakışta değişen algının anlaşılabilmesi için tarihsel serüvenine şahitlik etmek önemli olacaktır.
Rüyalara dair felsefi incelemenin başka bir yolu da felsefenin alt disiplinleriyle birlikte bu konuyu analiz etmektir.
Günümüz felsefi çalışmalarına baktığımızda birçok disipli-
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nin rüya konusunu kendi çerçevesinde incelediğini görüyoruz. Bu çalışmada felsefenin üç temel alanıyla birlikte, rüyaya dair üç sorunun cevabı aranacaktır. Bu amaçla günümüz
filozoflarının rüyaya dair epistemolojik, ontolojik ve etik
yaklaşımları değerlendirilecektir.
Descartes’ın rüyalara dair ortaya attığı şüpheci argüman,
bu rüya tartışmalarının tetikleyicisi konumundadır. Hem
Descartes’ın yaklaşımının rüyalara sunduğu epistemik şüphenin hem de günümüz düşünürlerinin bu konuyu tekrar ele
alıp ontolojik bir analize tabi tutmasının, bu çalışmanın temel noktası olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca yine rüyalarımızdan sorumlu olup olmadığımıza dair etik şüphe de, çağdaş felsefi rüya tartışmalarının merkezi olduğundan bu çalışmada yer alacaktır.
Rüya konusu özellikle son iki yüzyıldır bilimsel çalışmaların odağındadır. Hem psikologların hem biyologların hem
de tıp alanının araştırdığı bir konudur. Fakat rüya konusunun bazı açılardan da felsefi bir konu olduğu bir gerçektir.
Bilimsel verilerden yardım alarak rüya konusunun felsefi
düzlemde tartışılması, rüyanın mahiyeti ve rüya deneyiminin
anlamının çözümlenmesine dair önemli veriler sunacaktır.
Dolayısıyla rüyaya dair felsefi çözümlemeye daha çok ihtiyaç
duyulduğunu söylemeliyiz.
Bu çalışma tüm dünyayı esir alan bir salgın sürecinde yazılmıştır. Hepimiz için kaygı verici ve zor olan bu süreçte,
çalışma ortamı sağladıkları için sevgili eşim Yakup Çoştu’ya
ve hayatımıza anlam katan çocuklarımız Yahya Emir ve Yağız Erdem’e sonsuz teşekkürler…
Dr. Feyza CEYHAN ÇOŞTU
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