
RÜYA 

rülmüştür. Mürşidin öncelikle görevlerin
den biri müridinin gördüğü rüyayı tabir 
etmektir. Rüyalar salikin eğitiminde mür
şide yardımcı olmakta, ayrıca salik tara
fından katedilen manevi mertebeyi gös
termektedir. 

Rüya tabirinin belirli usulleri vardır. Rü
yalar enfüsl ve i'ıfakl olmak üzere iki şe
kilde tabir edilir. Tasawufi rüyalar enfüsl, 
tasawufi olmayanlar afakl olarak yorum
lanır. Rüyalarda görülen motiflerin neyi 
sembolize ettiğini açıklayan birçok eser 
kaleme alınmış, böylece tasawuf edebiya
tında tabirname, güzarişname, ta'blrat-ı 
vakıat, ta'blrat-ı rü'ya, rüyaname, vakıa
name, seyirname gibi isimlerle anılan bir 
tür gelişmiştir (bk. TABİRNAME). İbnü'l
Arabl'nin Ta'birnfıme-i Mu]Jyiddin 'Ara
bi'si, Abdülganl en-Nablusl'nin Ta'tirü'l
enfım ii ta'biri'l-menfım'ı, Kürd Muham
med Efendi el-Halvetl ve Karabaş Veli'nin 
Ta'birnfıme'leri, Yiğitbaşı Ahmed Şem
seddin'in Ravzatü'l-vfısılin'i, Kutbüddin
zade İznikl'nin et-Ta'birü'l-münif ve't
te'vilü 'ş-şerifi tasawufi rüya tabirname
lerinin en meşhurlarıdır. 

Bazı sözde sCıfilerin , "Rüyada Hz. Pey
gamber'i gördüm, bana şunu söyledi, bu
nu emretti" diyerek dini hükümlere göre 
amel etmeyi terketmesi hatadır. Çünkü 
peygamberler dışındaki insanların rüyala
rı ile amel etmeleri, arnellerinin şer'l hü
kümlere aykırı olmaması şartına bağlıdır. 

Rüya her ne kadar vahyin bir parçası ise 
de tamamı değildir. Rüyanın vahyin bir 
parçası olması rüyayı gören kişinin salih 
ve takva sahibi olmasına bağlıdır. Bazı rü
yaların şeytanın vesvesesi veya nefsin ar
zusu şeklinde gerçekleşmesi daima ihti
mal dahilindedir. Rüya rüyayı görenden 
başkasını bağlamadığı gibi rüyayı göreni 
de her zaman bağlamaz. Rüya kişiye has 
ve ferdi bir bilgi kaynağıdır. Hiçbir zaman 
genel ve kesin bir hüküm ifade etmez. 
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Iii] SüLEYMAN ULUDAG 

RÜ'YET 
(~yı) 

Allah'ı, Hz. Peygamber'i, 
melekleri, vefat etmiş velilerin 
ruhlarını görme anlamında 

bir tasavvuf terimi. 
_j 

Sözlükte "görmek" anlamına gelen rü'
yet kelimesi tasavvufta "Allah'ı dünyada ve 
ahirette gözle müşahede etmek" mana
sında kullanılır. Lika, müşahede, muaye
ne, basiret. temaşa ve didar kelimeleri de 
aynı anlama gelir. Genellikle mutasawıflar 
Allah'ı dünyada gözle görmenin mümkün 
olmadığını , ahirette ise görüleceğini söy
lerken kelam alimleri gibi düşünürler (Eş
' ari. ı. 344; Serrac. s. 544; Kelabazl. s. 42; 
Kuşeyrl. s. 250, 666; Hücv!rl. s. 335). 

et-Ta'arruf adlı eserinde rü'yetullah ko
nusuna müstakil bir yer ayıran ilk sCıfi mü
elliflerden Kelabi'ızl, rü'yeti "Hakk'ın cema
lini temaşa" şeklinde tanımlar ve sCıfilerin 
Allah'ın ahirette sadece mürninler tarafın
dan görüleceğinde icma ettiğini , Allah ' ı 

görmenin aklen caiz, naklen vacip olduğu
nu söyler. SCıfilerin ittifak ettiği bir diğer 
mesele Allah'ın dünyada ne gözle (basar) 
ne de kalple görüleceğidir. Onlara göre, 
kalple görmekten (baslret) maksat Allah'ı 
bilmek (yakin. marifet) ise bu mümkün
dür. Ancak dünya söz konusu olduğunda 
rü'yet sınırlılık ifade ettiğinden Hakk'ı dün
yada görmek mümkün değildir. Ahirette 
ve cennet hayatında Hakk'ı görmek nas
larla sabit olduğundan naslarla yetinmek 
zorunludur (Kelabazl, s. 42). Rü'yetin kalp 
gözüyle değil baş gözüyle görme anlamına 
tahsis edildiğini belirten Kaşanl de sCıfile
rin, "Yüzler vardır ki o gün ışı! ışı! pariaya
rak rablerine bakacak" ayetini (el-Kıyame, 
75/22-23) ve, "Kıyamet günü rabbinizi do
lunayı gördüğünüz gibi göreceksiniz" ha
disini (Buharl, "Meva15itü'ş-şalat", 16; Müs
lim, "İman", 299,302, "Mesacid", 21 I) "baş 
gözüyle görme" anlamında yorumlad.ıkla
rını ve onların sadece Allah'ın kalp gözüy
le değil baş gözüyle görülmesini de kabul 
ettiklerini, bu tarz görmenin ahiret haya
tında gerçekleşeceği hususunda araların-

da görüş ayrılığı bulunmadığını, ancak dün
ya hayatında baş gözüyle görülmesi ko
nusunda farklı görüşler olduğunu söyler 
(TasavvufSözlüğü, s. 272-273). 

Tasavvufta üzerinde önemle durulan hu
sus, Allah'ı baştaki gözle dünyada veya 
ahirette görmek değil "aynü'l-kalb, ôıde-i 
can, ayn-ı cem', aynü'r-rü'ye. ayne'l-yakin" 
denilen kalp gözüyle dünyada görmektir. 
"Kalbim rabbimi gördü" gibi ifadelerde 
(Gazzall, İJ:ıya', lll, 14) görmenin kalple il
gili olduğu açıkça belirtilmiştir. "Görmedi
ğim rabbe ibadet etmem, O'nu gördüm 
ve ibadet ettim" (Hakim et-Tirmizi, s. 48); 
"Bir şeyi görmeden önce ve sonra mutla
ka O'nu görürüm" gibi ifadeler kalp gö
züyle ilgili görmeyi anlatır (Cami, s. 704, 
709). Kalp gözüyle Allah'ın zatını görme
nin mümkün olmadığı hususunda ittifak 
eden mutasawıflar O'nun zat, sıfat, fıil ve 
isimlerinin tecellilerini çeşitli seviyelerde 
görmenin mümkün olduğunu söylemekle 
kalmaz, bunun gerekli ve faydalı olduğu
nu ifade eder. Ancak bu hususu dile geti
rirken görme fiilini mutlak olarak kullan
dıklarından dünyada Hakk'ın zatını gör
menin mümkün olduğuna inandıkları gi
bi bir izienim hi'ısıl olmaktadır. Yunus Em
re'nin, "Her kim ol dost dldi'ırını bunda ayan 
görmez ise 1 Yarın ol ser-gerdam geze. hiç 
bilmeye niteliğin"; "Ben dost cemalin gör
müşem !en-terani neylerem" gibi beyit ve 
mısralarında dile getirdiği görme böyle bir 
rü'yettir. 

Allah'ın sonsuz tecellileri vardır. Tecelli 
Hakk'ın çeşitli mertebelerde ve şekillerde 
kendini kullarına açmasıdır. Ancak kul ile 
Hak arasındaki perdeler O'nun görülmesi
ne engel olur. Genellikle bu tecelliler zat, 
sıfat, fiil, isim tecellileri şeklinde sınıftan
dırdır. En yüksek seviyedeki tecelli zat te
cellisidir. Salik bu tecellileri istidat ve ka
biliyetine, kemal ve irfanına göre temaşa 
eder (EbQ Talib el-Mekkl, ll, 139; Gazzal'i, 
İJ:ıya', IV, 345). Gazzali'ye göre riyazet ve 
nefis mücahedesiyle bu perdeler kalkınca 
mülk ve melekCıt aleminin suretleri kulun 
kalbine tecelli eder. Rü'yet ve müşahede 
hadisesi budur (İJ:ıya', III, 14). Rü'yet ve 
müşahede açılan perdelerin sayısı ve se
viyesine bağlı olarak farklılık gösterir. Bü
yük sCıfiler Allah'ın mutlak cemalini gör
meye engel olduğu için bu perdelerden 
daimayakınmıştır (a.g.e., IV, 279, 302). Bir 
kutsl hadiste, "Ben kulum un zannı (tasav
vuru) üzereyim" buyurulmuştur (Buharl, 
"TevJ::ıid", 254). Ahirette kulun tasawurun
dan farklı şekilde tecelli edince tanınma
yan Allah kulun tasavvuruna uygun biçim
de tecelli edince tanınacaktır (Buharl, "Tev-



J:ıid", 24). Bu da rü'yetin kişiden kişiye de
ğiştiği anlamına gelir. 

Muhyiddin İbnü'I-Arabi müşahede (rü'
yet) ile mükaşefe (ilim) arasında fark gö
rür. Hakk'ı görmek Hakk'ın zatıyla ilgilidir. 
Hakk'ı bilmek ise Hakk'a nisbetler izafe 
ederek veya selbederek O'nu ilah olarak 
ispatlamaya dairdir. Ancak Hakk'ın varlı
ğının zatının aynı olması sebebiyle Hakk'ı 
görmek aynı zamanda Hakk'ı bilmektir (el

FütQQ.[itü'l-Mekkiyye, ı. 46) İsmail Hakkı 
Bursev'i, rü'yeti " Hakk'ı müşahede ile bir
likte Hakk'ın tecelli suretlerini gereğiyle 
idrak etmek" şeklinde tanımlar. Buna gö
re rü'yet müşahede ile birlikte mükaşefe
dir ya da ilim dir. İlimle rü'yeti birleştiren
ler Hakk'ı gerçek anlamda müşahede ede
bilirler. Bursevl'ye göre rü'yet dört çeşit
tir: Hakk'ı mahlukat olmaksızın görmek, 
Hak söz konusu olmaksızın mah!Gkatı gör
mek, mah!Gkatla birlikte Hakk' ı görmek, 
Hak ile birlikte mahiGkatı görmek. Üçüncü 
rü'yette kul enfüsi ve afak'i delillerle Hakk'ı 
mah!Gkatta müşahede eder. Dördüncü
sünde mah!Gkatı Hak'ta Hakk'ın isim ve 
sıfatlarıyla görür. Bu iki rü'yeti birleştir
mek ise kemal mertebesidir. Naim cen
netinde kullar Hakk'ı mah!Gkatta görür. 
Burada mahlukat Hakk'a ayna mesabe
sindedir. Kesib cennetinde ise mah!Gkatı 
Hak'ta görürler. Burada Hak mah!Gkata ay
na olur. Kemal ve nihai mertebede rü'yet, 
mahlGkatın ortadan kaldırılıp kesib maka
mında Hakk'ı Hak ile müşahede etmektir 
(Kara, ll , 297). 

Tasawufta üzerinde durulan bir başka 
husus Allah'ın rüyada görülmesi mesele
sidir (bk. RÜYA). İbrahim b. Edhem'in rü
yada gördüğü Allah'a yetmiş mesele sor
d uğu (EbG Talib el-Mekki, II, 133, 139), 
HaKim et-Tirmizi'nin O'nu bin bir kere rü
yasında gördüğü (Feridüddin Attar, s. 377, 
527) rivayet edilir. Gazzali ariflerin melek
leri gördüklerinden ve seslerini işittikle
rinden bahseder (el-Mün/s:l?, s. 40) . 

SGfıler Hz. Peygamber'i görmeye de çok 
önem vermiştir. Bazı sGfıler ResGl-i Ek
rem'i uyanıkken gördüklerini, O'nunla gö
rüştüklerini, öğütlerini aldıklarını söyler. 
Muhyiddin İbnü'I-Arabi bu rü'yetin uyku 
ile uyanıklık arasında gerçekleştiğini ve 
uyanıklık kelimesiyle kalbin uyanıklığının 
kastedildiğini söyler. SüyGti Tenvirü'l-l;a
lak ii imkani rü'yeti'n-nebi ve'l-melek 
adlı eserinde (Beyrut 1997) ResGiullah'la 
görüştüğünü söyleyen kişilere örnek verir. 
Muhammed ei-Me'ribi, "Hz. Peygamber'le 
sahabenin görüştüğü gibi görüştüm diyen 
yalan söylemiş olur, fakat bu ifade, 'Kal-

birn uyanıklık halinde iken görüştüm' an
lamında ise doğru olması mümkündür" 
der (Şa'rani, ı . 169). 

Mutasawıfların bir kısmı , "O bir nurdur, 
nasıl görebilirim?" hadisine dayanarak 
(Müslim. "İman", 291-292) ResGl-i Ek
rem'in mir'acda Allah'ı değil O'nun hiçbir 
kimseye nasip olmayan en mükemmel bir 
tecellisini gördüğünü söylerken (Gazzali. 
İf:ıya', ıv. 304) diğer bazıları O'nu gerçekten 
gördüğüne kanidir. Süleyman Çelebi'nin, 
"Aşikare gördü rabbü'l-izzeti 1 Ahirette 
öyle görür ümmeti" beyti bu kanaati dile 
getirir (ayrıca bk. RÜ'YETULLAH). 

Tasawufta bir sGfıyi görmek ve sohbe
tinde bulunmak da önemlidir. Muham
med b. Htıseyin es-Sülemi, Hace Abdullah 
Herevl, Abdurrahman-ı Cami gibi sGfıle
rin hayat hikayelerini anlatan müellifler 
bir sGfınin önem ve faziletini aktarırken, 
"Cüneyd'i görmüştü, Zünnun'u görmüş
tü" gibi ifadeler kullanırlar (Sülemi, Taba

Js:at, s. 501; Cami. s. 130. 160). Bir hadiste, 
"Öyle erler var ki onları görmek Allah'ı ha
tırlatır" buyurulmuştur (i b n Mace. "Zühd", 
4; EbG Talib el-Mekkl. ı . 358; Gazzall. İf:ı
ya', ıv. 345). Sufıler, büyük bir vetiyi gör
menin önemli olduğu kadar onun tarafın
dan görülmenin ve onun nazarına mazhar 
olmanın da önemli olduğuna inanır. Cami 
"safa-nazar. feyz-i nazar, nazar-ı hakkani" 
denilen bakışa sahip olan büyük velilerin 
insanın benliğini giderip onu kemale eriş
tirdiğini söyler. Bu sebeple tasavvufta eren
Ierin nazarı bakırı altına dönüştüren kim
yaya benzetilmiştir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Hakim et-Tirmizi, Beyanü 'l-farlj: (nşr. Ahmed 
Abdurrahman es-Seyyah). Kahire 1998, s. 48; 
Eş'ari, Malj:alat (Abdülhamid). I, 344; Serrac, el
Lüma', s. 49, 100, 102, 544; EbO Talib ei-Mekki, 
~ütü'l-lj:ulüb, Kahire 1961, I, 358, 520; ll, 133, 
139; Kelabazi. et-Ta'arruf, s. 42; Sülemi, Tabalj:at, 
s. 501; a.mlf., Galata tü 'ş-şüfiyye, Kahire 1985, s. 
ı 90; Kuşeyri, er-Risale, s. 250, 666; Hücviri, Keş
{ü'l-ma/:ıcüb, s. 335,397, 495; Herevi, Tabalj:iit, s. 
46-48; Gazzali. İ/:ıya'ü 'ulümi'd-din, Kahire 1969, 
lll, 14; IV, 279, 302, 303, 304, 305, 345, 430, 527; 
a .mlf .. Medaricü's-salikin, Kahire, ts. (Matbaatü' l
istikame). s. ı35 ; a.mlf., el-Mün/j:t? mine'çl-çlalal, 
Kahire 1991, s. 40; Aynülkudat ei-Hemedani, Tem
hidat, Tahran 1262, s. 277; Bakli. Şer/:ı-i Şa(/:ıiy
yat, Tahran ı360 hş./1981, s. 569; Feridüddin 
Attar, Te?kire (nşr. Muhammed lsti'lami). Tahran 
ı346 hş . , s. 377, 527; İbnü'I-Arabi. FuşQş (Aftfi). 
s. 87, şerh, s. 76; a.mlf. , el-Füta/:ıatü 'l-Mekkiyye, 

Beyrut, ts., (Daru Sadır). I, 46; izzeddin ei-Kaşi, 
Mişba/:ıu'l-hidaye (nşr. Cela leddin Hüm§i). Tah
ran 1367 hş. , s. 37; Abdürrezz§kei-K§şani, Tasav
vufSözlüğü (tre. Ekrem Demirli). İstanbul 2004, 
s. 272-273; İbrahim b. MOsa eş-Şatıbi, el-İ'tişam 
(nşr. M. Reşid Rıza) . Kahire 1332, I, ı60-165 ; Ca
mi. Nefet:ıat, s. ı30, 160, 249, 432, 434, 436, 704, 
709; Şa'rani. el-Yevalj:it ve'l-cevahir, Kahire 1305, 

RÜ'YETULLAH 

ı, ı 60- ı 72; Seyyid Sactık-ı GOherin, Şer /:ı-i lştıla

J:ıat-ı Taşavvuf, Tahran 1370, VI, ı27-135; İhsan 
Kara. Tasavvuf lstılahları Uteratürü ve Seyyid 
Mustafa Rasim Efendi 'nin Istılahat-ı insan-ı Ka
mi/'i (doktora tezi , 2003), MÜ Sosyal Bilimler Ens-
titüsü, ll, 295-298. ı:;t;:ı 

ıııııru SüLEYMAN ULUDAG 

L 

L 

RÜ'YET-i Hiı..AL 

(bk. HiLAL). 

RÜ'YETULLAH 
( 4ill~~) ) 

Müminlerin 
ahirette Allah'ı görmesi 

anlamında bir kelam terimi. 

_j 

_j 

Sözlükte "görmek" manasındaki rü'yet 
kelimesiyle "Allah" lafzından meydana ge
len bir terkiptir. Kur'an'da rü'yetullah ter
kibi geçmemekle birlikte inkarcıların dün
yada Allah'ı görme ve peygamberlerden Al
lah'ı kendilerine gösterme taleplerinden 
söz edilmiştir. Yeryüzünde azgınlık göste
rip fesat çıkaran Firavun, veziri Haman'a 
Musa'nın kendisinden inanmasını istediği 
ilahı görebilmek için yGksek bir kule inşa 
etmesini emretmiştir (el-Mü'min 40/36-
37). Musa ve Harun'un uzun mücadeleler
den sonra Firavun'un elinden kurtardık
ları İsrailoğulları, putlara tapınan bir kav
mi görünce peygamberlerinden kendileri 
için o putlar gibi gözle görülen bir ilah yap
malarını istemişler (ei-A'raf 7/138), hatta 
apaçık görmedikçe Allah'a inanmayacak
larını söylemişler. Hz. Musa'nın rabbiyle 
konuşmaya gittiği sırada altın buzağıya 

tapınınışiardır (el-Bakara 2/55; en-Nisa 4/ 
153; Taha 20/86-91 ). Mekke döneminin or
talarında ve sonlarında nazil olan sureler
de, tevhid inancına karşı direnen müşrik
lerin Allah'ı görmedikçe veya Allah ile me
lekler yanlarına gelmedikçe iman etme
yecekleri yolundaki beyanları yer almış (el
Furkan 25/21; el-En'am 6/ 1 58; el-isra 17/ 
92), onların bu anlayışına Medeni sureler
de de temas edilmiştir (ei-Bakara 2/210). 
Ahmed b. Hanbel, Mekkeli müşriklerin Hz. 
Peygamber'den Allah'ı kendilerine göster
mesini istemeleri üzerine, "Gözler O'nu 
göremez, o ise gözleri görür" mealindeki 
ayetin (el-En'am 6/103) indiğini, ancak bu
nun dünya için söz konusu olduğunu söy
ler (er-Red 'ale'z-zenadı/s:a ve'l-Cehmiyye, 

S. 59). Ahireti tasvir eden ayetlerde O gün 
parıldayan yüzterin rablerine bakacağı, ka
fırlerin ise rablerinden mahrum kalacağı 
ifade edilir (el-Kıyame 75/22-23; el-Mutaf
fifln 83/15) . 
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