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Latife türünden güldürücü kısa metinleri 
bir araya getiren eserlerin ortak adı 
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(bk. I.ATİFE). 

LETAİFÜ'l-HAYAL 
(J~I..;.il1:ıl) 

Darabi'nin 
(XII. /XVIII. yüzyıl[?]) 

Farsça tezkire kitabı 
(bk. oARABiı. 

LETAİFÜ't-TAVAİF 
(..;.ii,.WI ..;.il1:ıJ) 

Fahreddin·i Safi'nin 
(ö. 939/1532) 

latife ve güzel sözleri derlediği 
Farsça eseri 

(bk. SAFi, Fahreddin). 

LEVAiH 
(~I,.UI) 

Seyrü sülukün başlarında olan 
dervişlerde meydana gelen 

kısa süreli manevi aydınlanma (tecelll) 
anlamında tasavvuf terimi 

(bk. LEVAMİ'). 

LEVAMİ' 
( co',.U' ı 
Salikte 

gönül aydınlanmasını ifade eden 
tasavvuf terimi. 

_j 

_j 

_j 

_j 

_j 

Tasawuf kaynaklarında salikin gönül 
dünyasının aydınlamasını sağlayan nur 
kavramının çeşitli dereceleri için farklı te
rimler kullanılmıştır. Adım adım nefsin 
karanlıklarından uzaklaşıp marifet gü
neşinin aydınlığına yaklaşmaya başlayan 

salikin gönlünde beliren alacakaranlık 
levaih (tekililaiha), şafağın söküp ortalı
ğın aydınlanması levami' (teki li lamia), 
gönülde marifet güneşinin doğuşu tavali' 
( tekili talia) kelimeleriyle ifade edilmiştir. 
Bu üç aydınlanma derecesinin tesirleri 
birbirinden farklıdır. Levaih şimşek gibi
dir, salikin gönlünü aniden aydınlatır ve 
hemen kaybolur. Levami' levaihten biraz 
daha parlak. biraz daha kalıcıdır; bir an 
için saliki kendinden alır. Tavali' levami'
den daha sürekli ve güçlüdür. Seyrü sülil
ke yeni başlayan salikte görülen bu mü
tevazi haller onun daha sonraki manevi 
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gelişimi için önemli ip uçları içerir. Abdül
kerlm el-Kuşeyrl bu üç terimin ifade et
tiği anlamların birbirine yakın olduğunu , 

aralarında kayda değer bir fark bulunma
dığını söyler. Şehabeddin es-Sühreverdl 
de levaih, levami', tavali'. bevadih, vaki', 
kadih terimlerinin aynı mananın farklı ke
limelerle ifade edilmesinden ibaret oldu
ğunu, aralarında önemli bir fark bulun
madığını belirtir. Levaih, levami' ve tavali' 
terimleri genellikle "nur" veya "envar" ke
limesine izafe edilerek kullanılır (levaihu'J
envar 1 Jevaihu'n-nQr, levamiu'J-envar 1 leva
miu'n-nOr). Tasawufta nur kavramı ve 
onun çeşitli şekilleri çok önemli olduğun
dan silfiler genellikle yazdıkları eseriere 
de nurla ilgili isimler vermişlerdir. Ebil 
Nasr es-Serrac'ın e1-Lüma', Fahreddln-i 
lraki'nin Lema'dt, Abdurrahman-ı Ca
mi'nin Levô.mi' ve Levô.'i.J:ı'i bunun ör
nekleridir (bk_ NÜR). 

BİBLİYOGRAFYA : 

et-Ta'rifat, "Ta vali"', "Levami"' md. leri; Ser· 
rac, el-Lüma', s. 412, 422; Hücviri, Keşfü'l-maf:ı
cab, Tahran 1338 hş . , s. 500; Bakli, Şerf:ı-i Şat
f:ıiyyat, Tahran 1360 h ş./ ı 981, s. 556, 558; 
Sühreverdi. Avarit, s. 588; ibnü'I-Arabi, el-Füta
f:ıi'ıt, Kahire, ts., ll , 388, 557; Kuşeyri, er-Risale 
(nşr. Abdü lha llm Mahmud). Kahire 1395/1966, 
s. 228; Kaşani. lştılaf:ıi'ıtü 'ş-şüfiyye, s. 64, 72, 
74; Ziyaeddin Nahşebi, Silkü 's-sülük, Tahran 
1369, s. ı2; Gümüşhanevi. Cami'u'l-uşal, Ka
hire ı 298, s. 17, 22, 24. 
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li.] SüLEYMAN ULUDAÖ 

LEVAMİU'l-BEYYiNAT 
( ..:ı4Jı coı,ı ı 

Fahreddin er-Razi'nin 
{ö. 606/1210) 

Allah'ın isim ve sıfatiarına dair eseri. 
L _j 

Razi'nin Allah'ın isim ve sıfatları hakkın
da bir eser yazdığı belirtilmekle birlikte bu 
çalışma kaynaklarda Tefsirü esmô.'illô.
hi'1-J:ıüsnô. (ibnü'l-Kıftl, s. ı 9 ı). ŞerJ:ıu'1-
esmô.'i'1-J:ıüsnô. (Sübkl, VIII, 87), ŞerJ:ıu 
esmô.'illô.hi'l-J:ıüsnô. (İbn Hallikan, IV, 
249), Levô.mi'u'1-beyyinô.t ii şerJ:ıi es
mô.'illô.h ve'ş-şıfô.t (Keşfü'?·?Unün, Il, 

I 569) gibi farklı adlarla kaydedilmiştir. 
Müellifin kendisi kitabının mukaddime
sinde eserinin adını Levô.mi'u'1-beyyi
nô.t fi'1-esmô.' ve'ş-şıfô.t (s_ 1 7). Mefdti
J:ıu '1-gayb'ında ise Levô.mi'u'1-beyyinô.t 
ii tefsiri'1-esmô.' ve'ş-şıfô.t (XV, 70) şek
linde zikretmiştir. Kitap. Gurlular'ın Ba
miyan ve Taharistan kolu hükümdan 
Ebü'l-Müeyyed Bahaeddin Sam b. Mu
hammed b. Mes'ild'a (I ı 92-1206) itha
fen yazılmıştır. 

Levô.mi'u '1-beyyinô.t üç bölümden 
(kısım) oluşmaktadır. "Prensipler ve Ön 
Bilgiler" (mebadT ve mukaddimat) adını taşı
yan birinci bölüm, kitaptaki yönteme dair 
kısa bir girişle birlikte esrna-i hüsna hak
kında genel konuların açıklandığı on fasıl
dan meydana gelir. Burada isim -müsem
maya dair çeşitli görüşler zikredilmiş. ar
dından isim- sıfat münasebeti, isimlerio 
tevklffiiği, tasnifi. zat! sıfatlar. Allah'ı es
ma-i hüsna ile zikretmenin fazileti, fikir 
ve zikir arasındaki ilişkide fikrin asıl, zik
rin onun ürünü olduğu ve doksan dokuz 
isimle bağlantılı olarak tek sayının öne
mi hakkında bazı açıklamalarda bulunul
muştur. Esrna-i hüsna ile dua ve niyazda 
bulunmanın faydalarına dair deliller sıra
landıktan sonra ism-i a'zam konusundaki 
farklı görüşler zikredilerek böyle bir ismin 
insanlar tarafından bilinmesinin mümkün 
olmadığı belirtilmiştir. 

Eserin üçte ikisini oluşturan, "Ana Ko
nular" (makasıd ve gayat) başlıklı ikinci bö
lümde ilahi isimler esrna-i hüsna hadisin
deki sıraya göre ele alınmıştır. Burada ön
ce tasawuf literatüründe büyük önem 
taşıyan "hüve" (hO) zamiri üzerinde du
rulmuş (krş. DiA, Xl, 410), ardından lafza-i 
celal ve ona bağlı olarak kelime-i tevhid 
hakkında geniş açıklamalara yer verilmiş
tir. Daha sonra "rahman" ve "rahlm"den 
başlanarak doksan dokuzuncu isim olan 
"sabilr"a kadar her ismin etimolojik izahı 
ve şerhi yapılmıştır. Konular işienirken 
yer yer Eş'ariyye kelamcılarınca geliştiri
len delillerden hareketle muhaliflerin gö
rüşleri cevaplandırılır. Ayrıca hemen her 
isme ait meselelerin açıklanmasının ar
dından bu isimle Allah'ı nitelemenin hik
met ve faydalarına temas edilir. 

"Ekler ve Tamamlayıcı Bilgiler" (levahik 
ve mütemmimat) adını taşıyan üçüncü bö
lüm iki fasıldan meydana gelmektedir. 
Birinci fasılda, naslarda Allah'a nisbet 
edilmeyen ve Razi tarafından "zat isim
leri" diye adlandırılan "şey. kadim. ezen. 
vacibü'l-vücild. daim. cisim. cevher" keli
meleri hakkında kısa bilgiler verilmiş ve 
son iki kavramın zat-ı ilahiyyeye izfıfe edi
lerneyeceği vurgulanmıştır. İkinci fasılda. 
naslarda Allah'a nisbet edilmekle birlikte 
içeriklerinde beşeri özellikler taşıyan ve 
müellifçe "sıfat-ı ma'neviyye" denilen 
"muhlt. karlb, müdebbir, mahabbet. rı
za. sahat. gadab, muvalat-muactat, ke
rahiyet" kavramları ele alınmıştır. 

Levô.mi'u'1-beyyinô.t, Gazzall'ye ait e1-
Ma~şadü'1-esnô.'dan sonra esrna-i hüs
na konusunda başvurulan önemli bir 
eserdir. Kitapta ilahi isimlerio etimolojisi 


