
leri ise bundan tamamen mahrum bırak
tığını savunan görüşün naslarla ve ada
let mantığıyla bağdaştırılmasını zorlaştı
ran yönleri vardır. Lutuf konusuna naslar 
açısından bakılınca. mükelleflerin kendi 
iradeleriyle iman ve itaat etmelerine yar
dımcı olacak ilahi nimet ve lutufların in
sanlara yeterince verildiğini söylemek ge
rekir. İnsana yükümlülüğün üstesinden 
gelebilecek şekilde irade hürriyetinin ve
rilmesi. peygamberler gönderilmesi, ila
hi kitaplar aracılığıyla kulluk görevlerinin 
açıkça bildirilmesi bu lutufların başlıca
larıdır. Lutfun gerekliliğini ileri sürenler 
de bunu söylemektedir. Lutfun sadece 
müminlere verilip kafirlerin bundan mah
rum bırakıldığı meselesine gelince bunu 
da şöyle anlamak mümkündür: Allah kim
seyi mürnin veya kafir olarak yaratmamış
tır. Herkes mürnin olmaya da kafir olma
ya da elverişli olarak doğar. Yetişkin hale 
gelip mükellef olan insan. iradesini iman 
ve itaat yönünde kullanırsa bu tercihinin 
dünyada başlayan bir mükafatı olarakAI
lah kendisine lutufta bulunur. kullukyap
maya devam ederse lutufları artarak de
vam eder, yani mürnin olmayı seçenlere 
ilave lutufta bulunur. Eğer iradesini in
kar ve isyan yönünde kullanırsa Allah onu 
lutfundan mahrum bırakır. Şu halde ka
firin ilahi lutuftan mahrum edilişi. iman 
ve itaat etme irade ve gücünden yoksun 
bırakılması şeklinde anlaşılmamalıdır. 
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LUVİS ŞEYHO 

(bk. ŞEYHO, Luvls). 
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Dini ve tasawufi hal 
ve makamların bir mertebesini 

ifade eden tasawuf terimi. 
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_j 

Sözlükte "öz" anlamına gelen lübb ke
limesi, tasawuf kaynaklarında "kuruntu 
ve hayal kabuğundan arınmış ve kutsal 
nurla aydınlanmış akıl", "özün özü" anla
mındaki l übbü'l-lüb ise "akla güç veren 
ilahi ve kutsl nur" şeklinde tanımlanmış 
(et-Ta'ri{at, "lüb" md.; Kaşanl, s. 72), Kur
'an'da birçok yerde geçen "selim akıl sa
hipleri" manasma gelen ülü'l-elbab ifa
desi (mesela bk. Sad 38/29, 43) bu terimin 
kaynağı olarak görülmüştür. Kutsl nurla 
güçlenerek vehim ve hayal kabuğundan 
arınan selim aklın aşkın bilgileri algılaya
bileceği kaydedilmiştir (Kaşanl. s. 72; Gü
müşhanevl. s. 24). "Kabuk" anlamındaki 
kışr ise mutasawıflara göre batın ilmini 
bozulmaktan koruyan zahir ilmidir. Ha
kikate göre tarikat, tarikata göre şeriat 
kışrdır. Manevi halini ve yolunu şeriatla 
korumayan salikin hali bozulur; yolu heva, 
heves ve vesvese yoluna dönüşür. Tarika
tı hakikate ulaşmanın aracı olarak görme
yen kişi zındık ve mülhid olur (Kaşanl. s. 
144; Gümüşhanevl. s. 24). Buna göre şe
riat. tarikat ve hakikat sıkı şekilde birbi
rine bağlıdır; önceki sonrakinin kabuğu, 
sonraki de öncekinin özüdür. Özü olma
yan kabuk bir işe yaramaz, kabuğun mu
hafaza etmediği öz de bozulmaya mah
kumdur. 

Gazzall tevhidin dört mertebesinden 
söz ederken bu mertebeleri kışr ve lüb 
terimlerinin yardımıyla açıklar. Ona göre 
münafıkların tevhidi özü olmayan bir ka
buktan yani şekilden ibarettir. Sürekli 
gaflet içinde bulunan avamın tevhidi de 
kabuktur; ancak bu, münafıklar için söz 
konusu edilen kabuktan farklıdır. Mukar
reblnin tevhidi lüb, sıddlkların tevhidi lüb
bü'l-lübdür. Gazzall bu husus u ceviz misa
liyle izah eder. Cevizin üzerindeki sert ka
buk kışr, bu sert kabuğu örten yeşil ve acı 
kabuk kışrü'l-kışrdır. Sert kabuğun için
deki ceviz lüb, bu özün içindeki ceviz yağı 
lübbü'l -lübdür ve nihai amaç da budur 
(if:ıya', IV, 240). 

Tasawufta insan-ı kamil bütün varlık
ların özünün özü olarak kabul edilir ve 
bu husus "zübde-i alem, hulasa-i mevcu-
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dat, merdüm-i dlde-i ekvan" gibi tabirler
le ifade edilir. Aynı şekilde ruh öze, onu 
taşıyan ve koruyan beden dekabuğa ben
zetilmiştir. Öte yandan anlam ve kavram 
öz, bunları dile getiren söz ve terim ka
buktur. Maksat lafız değil mana olmakla 
beraber içinde manayı barındırması ve 
bunu başkalarına aktarmanın aracı ol
ması bakımından lafız ve söz de önemli
dir. Yunus Emre, "Şeriat tarikat yoldur 
varana 1 Hakikat marifet ondan içerü" 
beytiyle bu hususu dile getirmiştir. Öz
den, hakikatten, marifetten yoksun ol
dukları halde kendilerini ehl-i lüb kabul 
eden sahte sGfiler başkalarını ehl-i kışr 
olarak görüp küçümsemişlerdir. 
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(bk. ÜMMÜ'l-FAZL). 
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Avfi'nin 
(ö. 629/1232 [?]) 

kaleme aldığı 

ı 
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L İran edebiyatında ilk şuara tezkiresi. _j 

618 ( 1221) yılında tamamlanan ve 
Farsça şiir yazan 300' e yakın şairin hayat 
hikayesiyle seçme şiirlerini ihtiva eden bir 
tür antoloji niteliğindeki eser, Afganistan 
ve Kuzey Hindistan'da hüküm süren Gur 
Sultanı Şehabeddin Muhammed'in mem
lüklerinden Melik Nasırüddin Kabace'nin 
veziri Aynülmülk Fahreddin Hüseyin'e it
haf edilmiştir. Şiirin ve şairliğin mahiye
tine dair bir önsözle başlayan eserde şiir
le ilgilenen sultanlar. vezirler ve ileri ge
len devlet ricali, alimler ve imamlar hak
kında bilgi verilmiş , daha sonra şairlerin 
hayatına ve şiirlerine geçilmiştir. Yazar 
örnek şiirleri kaydetmeden önce bunların 
değeri hakkında açıklamalarda bulun
muştur. Bu bakımdan Avfi'nin tezkiresi 
Ebu Mansur es-Sealibl'nin Yetimetü'd
dehr'ine benzemektedir. Lübô.bü'l-el
bô.b şairler hakkında bazan çok az bilgi 
içermesine, ölüm tarihlerini bile kaydet
memesine, üs!Gbunun ağırlığına, örnek 
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