
Tahralı-Selçuk Eraydın). istanbul 1989, ll, 222; 
üsame M. el-Avadi. A/:ıkamü Tefsiri'r-rü'ya ue'l
a/:ılam fl'l-Kw"ani'l-Kenm ve's-sünneti'l-mutah
hara, Beyrut 1411/1991 , s. 46-49; E. Fromm. 
Rüyalar, Masal/ar, Mitoslar (tre. Aydın Arıtan -
Kaan H. Ökten), istanbul 1992, s. 23-38; Ali Du
rusoy, İbn Sina Felsefesinde insan ve Alemdeki 
Yeri, istanbul 1993, s. 106-114; A. Schimmel. 
Halifenin Rüyaları: islamda Rüya ve Rüya Ta
biri (tre TOba Erkmen). istanbul 2005, s. 17-31; 
Abdullah M. Emin YOn us el-Ömeri, er-Rü'ya ve 'l
a/:ılam fl's-sünrıeti'n-nebeviyye, Arnman 1425/ 
2005, s. 15-27; M. Yusuf Güven- Osman Fatih 
Belbağı. Hakikat Penceresi mi? Hayal Perdesi mi? 
Rüya, istanbul 2006, s. 48-52; Cemal Anada!. An
siklopedik Rüya Yorumları Sözlüğü, istanbul, ts . 
(Türkmen Kitabevi). s. 9-14; M. Nazif Şahinoğlu . 

"Ta'bir", iA, XI, 602-604; iıyas Çelebi, "Rüya", is
lam'da inanç, ibadet ve Günlük Yaşayış Ansik
lopedisi, istanbul 1997, IV, 29-32. 

~ İLYAS ÇELEBİ 

D TASAVVUF. İlk zahid ve süfılerden 
itibaren rüya tasawufun önemli bir ko
nusu ve bilgi kaynağı olmuştur. Peygam
berlerin gördüğü rüyalar vahiy, takva sa
hibi müminlerle velllerin gördüğü rüyalar 
ilham mahiyetindedir. Gazzarı, ResOl-i Ek
rem'den sonra vahiy gelmeyeceğinden 
gayb alemiyle ilişkinin rüya ile kuruldu
ğunu belirtir (İf:ıya', IV, 488; el-Münkl.f, s. 
44). İlk süfı müelliflerden Muhammed b. 
İbrahim ei-Kelabazl et-Ta'arrufta, Kuşey
ri er-Risfıle'de rüya konusuna müstakil bir 
yer ayırmıştır. Kuşeyrl'ye göre rüya bir ne
vi keramettir; mahiyet olarak kalple ilinti
lidir, kalbe gelen hatır (manevi hitap) ve mu
hayyile ile tasawur edilen bir haldir; uy
kuda bütün his ve şuur hallerinin tama
men yok olmadığı bir sırada görülür. Rü
ya, insanların kalplerinde yaratılan ve ka
rar kılan şeyin tahayyül ve tasavvur yoluy
la idrak edilmesidir. insan uyuduğu za
man beş duyu organı ile maddi aleme ait 
şeyleri his ve idrak etme kabiliyeti kendi
sinden gider; duyulur ve zorunlu bilgiler
le meşgul olan muhayyile ve tasavvur me
lekesi kendisini bu gibi şeylerden sıyırır. 
Uyandığı zaman rüyada gördüğü hallerin 
uyanık iken müşahede ile hissettiği duyu
lur ve zorunlu bilgilere nazaran zayıf oldu
ğunu görür. Bir şeyi uyanık iken görmek
le rüyada görmek arasındaki fark gün ışı
ğında görmekle lamba ışığında görmek 
arasındaki farkabenzer (Kuşeyr1', s. 7 ı 5) . 

Tasawuf kaynaklarına göre Hak'tan ve 
rüya meleğinden kaynaklanan rüyalara sa
dık rüya, nefisten ve şeytandan kaynak
lananlara kazib rüya denir. Salih mürnin
terin gördüğü rüyalar genellikle müjdele
yici nitelikte olduğundan bunlara büşra 
veya mübeşşire adı verilir (a.g.e., s. 7ı4) 
Uyarı niteliğinde olan rüyalar da vardır. 

Bu tür rüyalara tahrlr (bilgilendirme) rüya
ları denilir. ibadet ve taatten uzaklaşan ku
la bu türden rüyalar gösterilerek tövbe
ye ve kulluğa yönlendirilir. Sadık rüyaların 
üçüncü kısmı ilham rüyalarıdır. Kişi bu 
tür rüyalarda kendini din ve hayır hizmet
lerinde bulunurken görür. ilham rOyaları
nın gösterilmesindeki amaç kulluğun da
ha da arttırılmasıdır. Şeytandan veya ne
fısten kaynaklanan ve adgasü ahiarn ya da 
kabus adı verilen kazib rüyalar karışık, an
lamsız ve genellikle hüzün vericidir ( İ bnü'I

Arabi, el-Füta/:ıtitü 'l-Mekkiyye, Il, 495). 

Tasawufta rüya sadece uykuya has de
ğildir. Süfılere göre alem bir hayal, rüya da 
hayal olan alemin müşahedesidir. Bir ha
diste, "İnsanlar uykudadır, ölünce uyanır
lar" buyurulmuştur (AclOni, Il, 3ı3). insan 
ahirette dünya hayatının bir rüya ve hayal
den ibaret olduğunu anlayacaktır (Mev
lana, III, ı4ı: IV, 29ı). Rüya uykuda, uya
nıkken ve uyku ile uyanıklık arasında gö
rülebilir. SOfıler bu anlamda rüyaları vakı
at. hayalat, havatır. idrakat. letaif gibi ya
kın anlamlı kelimelerle ifade etmişler, uyku 
için de mana kelimesini kullanmışlar, ta
sawufı adaba riayet ederek sadık rüyala
ra nail olmak için uyuyan kimseye "Hakk'ın 
vahdet ve mana alemine misafir olan kim
se" anlamında mihman demişlerdir. 

Bazı süfıler uyanık olmanın uykuda ol
maktan daha iyi olduğunu söylerken ba
zıları rüyada Allah 'ı, Hz. Peyg;::;mber'i ve ev
liyayı görmenin mümkün olduğunu belir
terek uykunun ayrı bir önemi bulunduğu
nu ileri sürerler. Nitekim ResOl-i Ekrem, 
"Rüyada beni gören gerçekten beni gör
müştür, çünkü şeytan benim süretime gi
remez" buyurmuştur (Buhar!, "<ilim", 38, 

"Ta'bir", ıo: Müslim, "Rü"ya", ı o-ı ı: Tir
mizi, "Rü"ya", 4). Bayezld-i Bistaml rüya
da gördüğü Allah'a kendisine nasıl vara
cağını sorduğunda, "Nefsini bırak da öy
le gel" cevabını almış (Kuşeyri, s. 719). Ra
bia ei-Adeviyye, ResOiullah'ın, "Beni sevi
yor musun?" şeklindeki sorusuna, "Ey Al
lah'ın resulü! Seni kim sevmez ki? Fakat 
Hak Teala'nın muhabbeti her tarafımı öy
le kaplamıştır ki O'ndan başkasına gönlüm
de yer kalmamıştır" diye karşılık vermiştir 
(Feridüddin Attar, s. 80) Bazı süfıler, rü
yalarında Allah'tan ve Hz. Peygamber'den 
aldıkları işaret üzerine irşad faaliyetine 
başlamıştır. Rivayete göre halk, Cüneyd-i 
Bağdadl'den kendilerine vaaz etmesini is
temiş, Cüneyd, üstadı Seri es-Sakatl'nin 
halkın bu arzusuna uymasını söylemesine 
rağmen kendini irşada ehil görmediğin
den bu işe başlamayı göze alamamış. an
cak rüyasında Resul-i Ekrem'den halkın 
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isteği yönünde bir işaret alınca tutumunu 
değiştirmiş, aynı gece Seri de rüyasında 
Allah'tan bu yönde bir işaret aldığını ken
disine aktannca irşada başlamıştır (Hüc
viri, s. 183: Feridüddin Attar, s. 422). Bazı 

süfıler de gördükleri bir rüyanın ardından 
tasawuf yolunu tutmuştur. Üzerinde "Al
lah" yazılı bir kağıdın yolda çiğnendiğini 
gören Bişr ei-Hafı, yerden kağıdı alıp misk 
ile kokulandırdıktan sonra yüksekçe bir 
duvara koymuş, o gece rüyasında, "İsmi
mi aziz kıldın, ben de seni iki cihanda aziz 
kılacağım" diyen bir ses işitmiş, bunun 
üzerine tövbe edip tasawuf yoluna gir
miştir (Kuşeyri. s. 68) . Gördükleri rüya ne
ticesinde hidayete eren gayri müslimler 

de vardır (Safed1'. II. 47) 

Kaynaklarda bazı süfılerin virdlerini rü
yada Hz. Peygamber'den aldıkları belirti
lir. Kuşeyri, Ebu Bekir Muhammed b. Ali 
ei-Kettanl'ye "ya hay, ya kayyüm! La ilahe 
illa ente" zikrini rüyasında Resülullah'ın 
öğrettiğini söyler ( er-Risale, s. 7 ı 9). Bazı 
_süfı müellifler eserlerini ResOl-i Ekrem'
den aldıkları talimat ta yazdıklarını ileri sür
müştür. Muhyiddin İbnü'I-Arabl, 627 Mu
harreminde (Aralık 1229) Dımaşk'ta Hz. 
Peygamber'i rüyasında gördüğünü, onun 
kendisine bir kitap uzatarak, "Bu FüşCı
şü'l-J:ıikem 'dir, bunu al ve halkın faydası
na sun" dediğini , bunun üzerine kitabı alıp 
fazlasız ve noksansız halka sunduğunu ifa
de eder (s. 47) . Felçli olan Muhammed b. 
Said ei-Büslrl, ResOl-i Ekrem'i övmek için 
Kaşidetü'l-bürde'yi yazmış. bu kaside hür
metine kendisine şifa vermesi için dua et
miş, bir süre sonra Hz. Peygamber rüya
sında elini onun yüzüne sürerek hırkasını 
üzerine atmış ve Büsiri iyileşmiştir (Kü
tübi, lll, 368) Muhammed İkbal 1913'te 
Lahor'da Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi rü
yada görmüş, Esrar-ı ljôdi adlı eserini 
onun işaretiyle kaleme almıştır. Kaynak
larda, süfılerin rOyalarında vefat eden ve
rıteri görüp onlara ahiret ve kabir halleriyle 
ilgili sorular sorduklarına dair birçok ör
nek nakledilmektedir. Bişr ei-Hafı rüyasın

da Hz. Ali'yi görmüş ve kendisinden şu na
sihati almıştır: "Sevap umarak zenginle
rin fakiriere ikramda bulunması ne kadar 
hoş ise Allah Teala'ya güvenen fakirierin 
zenginlerden uzak durması da o kadar 
hoştur" (Kuşeyr\', s. 720). 

Tasavvufı hayatta rüya marifet, hikmet. 
vaaz, irşad, uyarı vb. hususların kaynağı
dır. Pek çok dini ve ahlaki hakikate rüya
da vakıf olunmuştur. Birçok süfı, zahid ve 
veli gördüğü rüyaya göre hayatına ve dav
ranışiarına yön vermiştir. Tarikatlarda rü
yalar seyrü sülükün bir parçası olarak gö-
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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-


