
MOLLA CÂMÎ’NİN “LEVAYİH”  
KİTABINDAN NOTLAR 

 
 

M. Ali KAYA 
Giriş 
Molla Câmî (1414-1492) Muhiddin-i 

Arabî’nin “Füsûs-u Hikem” isimli eserine 
“Nakdu’n-Nüsûs fî Şerh-i Nakşi’l-Füsûs” isimli bir 
şerh yazar. Yedi yıl sonra (870/1466) Tevhid 
hakikatlerini izah eden ve kalbine doğan ilham 
levhalarını kaleme alır ve buna da “Levâyih” adını 
verir. 

Zile doğumlu olan ve Sivas’a yerleşen 
Şemseddi Sivâsî (ks) de (985/1578) yılında Molla 
Câmî’nin bu eserini “Risalet-u Safâyih fî 
Tercümeti’l-Levâyih” ismi ile Türkçeye kazandırır. 

 
“Meârun lehû bel hüsn-ü melîhah / Kullü 

melîhun hüsnühû min cemâlihî” 
Her güzelin cemali Onun güzelliğindendir. 

Her güzel Onunla güzeldir.” (İbn-i Farıd) 
 

 
LEVÂYİH NOTLARI 

 
 

Bismillahirrahmanirrahîm 
Rabbim! Nimetlendirdin, ziyade eyle! Amin! 
 
Allah dileseydi hepinizi bir ümmet yapardı. Fakat Allah dilediğini saptırır ve dilediğine 

de hidayet verir. Şüphesiz herkes kıyamet gününde yaptıklarından sorumlu tutulacaklardır.” 
(Nahl, 16:93.) “O, kullarının üstünde yegâne kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucular 
gönderir. Nihayet birinize ölüm geldi mi elçilerimiz olan görevli melekler onun canını alırlar. 
Onlar vazifede kusur etmezler.” (En’am, 6:61.)  

Biz demeliyiz ki: “Ben, hakka yönelen haniflerden birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri 
yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.” (En’am, 6:79.) 

“Rabbimiz! Azgınlığımız bizi alt etti.” (Müminûn, 23:106.) 
 
** 
ÂLEMELER 
Üç nevi âlem vardır. Ceberût âlemi, Melekût âlemi ve Mülk âlemi. Ceberût âlemi, mülk 

ve melekût âleminin mebdeidir. Mülk ve melekût alemi ondan vücuda gelmişlerdir. Ceberût 
âlemi vahdet âlemidir. Ceberût aleminde gizli bulunan her şey (âyân-ı sâbite) melekût ve mülk 
aleminde zuhur ederek mufassal şekilde meydana çıkmıştır. Ceberût alemi hokka gibi, melekût 
alemi divit gibidir. Mülk âlemi ise zıtların cevelangahı olup üzerinde yazı yazılan levha gibidir.  

“Mâ tasarrufâti’l-akli fî ceberûtike illâ vizrun ve vebâlun” (Allah’ın ceberutu hakkında 
aklın faaliyeti ancak ağır bir yük ve vebaldir) denilmiştir.  

 



** 
FAKR VE GINÂ 
“Vallahü ganiyyun ani’l-âlemîn” (Allah tüm bu alemlerden müstağnidir. Zengindir, 

hiçbir şeye muhtaç değildir.”) (Âl-i İmran, 3:97; Ankebut, 29:6.) Allah sameddir. Hiçbir şeye 
muhtaç değildir; ama tüm varlıklar Ona muhtaçtırlar. Mâliku’l-Mülk Odur ve mülk sahibi 
mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Tüm varlıklar fakirdir, muhtaçtır. Allah’a olan ihtiyacı için 
Ona hamd ve şükreder. Zira her şey Ondandır. Bu hakikati ifade için Peygamberimiz (asm) “El-
fakru fahrî” (Fakirliğim övüncümdür) (Aclunî, Keşfu’l-Hafa, 2:87.) buyurmuşlardır. 

Ebû Bekir eş-Şiblî de fakrı, “Kulun Allah’tan başka hiçbir şeyle müstağni olmamasıdır” 
şeklinde tarif etmiştir. (Kuşeyrî, Risale, s. 539, 545.) “Allah’a giden yollar yıldızlar kadar 
çoktur, bunların en iyisi fakrdır” demişlerdir. (Kuşeyrî, s. 544.) Bediüzzaman Said Nursi 
hazretleri de “Acz, fakri şefkat ve tefekkür” mesleğinin Kur’anî bir meslek olduğunu ve ancak 
bu şekilde nefsin terbiye edileceğini pek çok risalelerinde ifade eder.  

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “İnsan her cihetçe kendini müstağni / ihtiyaçsız hissettiği 
zaman azgınlaşır.” (Alak, 96:6.) buyurarak azgınlığın sebeplerinden en önemlisinin insanın 
kendisini Allah’a muhtaç görmemesi ve kendi kendine yeterli zannetmesi, kendini güçlü ve 
varlıklı bilmesidir. Gerçekte ise insan hiçbir şeyin sahibi ve maliki değildir. 

Allah’a ibadet ve itaatin en açık ifadesi kişinin Allah’a olan ihtiyaçlarını, dolayısıyla 
kendi fakirliklerini, âcizliklerini idrak etmeleriyle bir iman şuurunun yansımasıdır. Nitekim 
yüce Allah “Ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü 
övgüye lâyık olan birisi varsa, o da Allah'tır.” (Fatır, 35:15.) buyurarak bizim bu yönümüzü 
bize hatırlatmaktadır.  

 
** 
ALLAH’IN BİLİNMEZLİK PERDESİNE GİZLENMESİ 
Allah bilinmezlik perdesine sarılmıştır. Onun varlığı eserlerinden bilinir; ama Onun 

künhüne vakıf olunmaz. Allah’ın akıllar ve fehimlerce idrak edilemeyeceğini idrak etmek Onu 
bilmek ve tanımaktır. Peygamberimiz (asm) “Allah’ın varlığını anlamanız için eserlerini 
tefekkür ediniz, zatını düşünmeyiniz; zira aklınıza ne gelirse O ondan başkadır; sizler onu idrak 
edemezsiniz ve helak olursunuz” buyurur. Hz. Ebubekir (ra) “El-aczü ani’l idrak, idrakun” yani 
onun idrak edilemeyeceğini derk edip anlamanız onu tanımaktır” demiştir. 

Bediüzzaman hazretleri “Cenâb-ı Hakk’a ma'lûm ve mâruf ünvânıyla bakacak olursan, 
mechûl ve menkûr olur. Çünkü, bu ma'lûmiyet, örfî bir ülfet, taklidî bir sema'dır. Hakikati i'lâm 
edecek bir ifâde de değildir. Maahazâ, o ünvân ile fehme gelen mânâ, sıfât-ı mutlakayı 
beraberce alıp zihne ilkà edemez. Ancak, Zât-ı Akdesi mülâhaza için bir nev'i ünvândır. Amma 
Cenâb-ı Hakk’a mevcûd-u mechûl ünvânıyla bakılırsa, mârufiyet şuâları bir derece tebârüz 
eder. Ve kâinâtta tecellî eden sıfât-ı mutlaka-i muhîta ile, bu mevsufun o ünvândan tulû' etmesi 
ağır gelmez.” (Mesnevi, 211.) 

Hiçbir akıl kendi mahiyetini bilemez ve yine hiçbir akıl kendi varlığından şüphe etmez. 
Bu gerçeği iyi değerlendiren insanlar, Allah’ın varlığına yakinen inandıkları gibi, O’nun 
mukaddes zatını da “bilinmez” olarak bilirler. 

Peygamberimiz (asm) Cevşenü’l-Kebir’in 86. Fıkrasını 4. bendinde “Ya men lâ yenâlu’-
evhâmü künhehû” buyurarak “Künhüne hiçbir aklın ve vehmin erişemeyeceğini” ifade etmiştir. 
Resul-ü Ekrem Efendimiz (asm) tazarru ve niyazında: “Seni hakkıyla sena edemedik. Sen 
kendini nasıl sena ediyorsan öylesin” derken bir başka niyazında da “Tesbih ederiz zatını ki 
Sen kendini bütün mahlukatın dili ile ve eserlerinle bize tanıtmadasın ama ne ki biz seni 
hakkıyla tanımayamadık.” buyurur. (Hizbul-Hakaik, Tazarru ve Niyaz, s.208.) 

Peygamberimiz (asm) “Yedi kat semavat ve arzda bir adın ve bir karış yer yoktur ki 
Allah’a ibadet eden melekler ve diğer mahlukat bulunmasın. Orada melekler kimi kıyamda, 
kimi rükuda ve kimileri de secde haliden Allah’a ibadette müdavimdirler. Kıyamet gününe 



kadar bu böyle devam eder. Kıyamet gününde onların hepsi Allah’ın huzurunda toplanırlar da 
‘Seni tesbih ederiz ya Rabbi, bizler sana hakkıyla ibadet edemedik; ancak sana hiçbir şeyi şirk 
koşmadık” derler ve acizliklerini itiraf ederler” buyurmuşlardır. (İbn-i Kesir, Tefsiru’l-
Kur’ani’l-Azim, Beyrut-1998, s. 8:279.) 

Ehl-i tevhid olan ehl-i hakikat Peygamberimizin (asm) “Küllü mâ hatara bi-bâlike / 
Vallahü Teâlâ gayru zâlike” hadisinden yola çıkarak “Mâ hayâlâtu’l-vehmi fî melekûtike illâ 
dalâlün fî dalâl” yani, “Senin melekûtunun yüce otağı karşısında vehmin hayalleri dalalet içinde 
dalaletten ibarettir” demişlerdir.   

Ziya Paşa da bu gerçeği şöyle ifade eder:  
“İdrak-i meali bu küçük akla gerekmez, 
Zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez.” 
 
** 
1. “Allah kimsenin göğsünde iki kalp yaratmamıştır.” (Ahzab, 33:4.) Bu kalp Allah’a 

yönelmek, Allah’ı sevmek ve Allah’ı anmak için yaratılmıştır. Bediüzzaman 
hazretleri “Dünyayı ve ondaki mahlûkatı mânâ-yı harfiyle sev; (Sad, 38:31-33.) 
mânâ-yı ismiyle sevme. (Kasas, 28:77.) "Ne kadar güzel yapılmış" de. "Ne kadar 
güzeldir" deme. Ve kalbin bâtınına, başka muhabbetlerin girmesine meydan verme. 
Çünkü, bâtın-ı kalb âyine-i Sameddir ve Ona mahsustur.” (Sözler, 873.) buyurur.  
 

2. Kalbi pek çok şeye bağlamakla toplamak insanı dalalete atar; her şeyi kalbinden 
çıkarıp müsebbibü’l-esbab olan Allah’a bağlarsan onu cem etmiş, tefrikadan 
kurtarmış olursun.  

 
“Dostun huzurunda başka şeylere bakmak hatadır.  
Her an hazır ol ey dost, Cânan sana bakmaktadır.” 
 
“Ey gönül! Medresede kemâl araman nereye kadar? 
Felsefe ve hendese usullerini tekmil ne zamana kadar? 
Hüdâ’nın zikri olmayan her fikir şeytanın vesvesesidir. 
Allah’tan utan! Bu vesveseler daha nereye kadar?” 
 

3. Hak Teâla her yerde hazır ve her şeye nâzıdır. “Nerede olursanız olun Allah sizinel 
beraberdir.” (Hadid, 57:4.)  O her an kulun zahir ve batınına nâzırdır. “Yaratan bilmez 
mi? O lâtif ve habîrdir.” (Mülk, 67:14.) Onun rıza ve yolundan ayrılıp başka yöne 
bakmak ve gitmek ne büyük ziyandır.  
 

4. Hak’tan başka her şey (mâsivâ) zeval ve fenaya maruzdur. “Her şey fena bulacak 
ancak azamet ve ikram sahibi Allah baki kalacaktır.” (Rahman, 55:27.) Dünkü gün 
gitti, yarına ise varma ümidin yok. Bugünü ganimet bil. Bugünü yaşamaya çalış. Baki-
i hakiki olan Allah’ın yolunda bugünü sarf et ki beka bulsun… Bediüzzaman der ki: 
“Ahirette seni kurtaracak bir eserin yoksa, fani dünyada bıraktığın şeylere kıymet 
verme!”  

 
5. Mutlak Zü’l-Cemâl ve Zü’l-Celâl olan Hz. Allah her mertebede zuhur eden bütün 

güzelliğin kemâlin sahibidir. Her şey Onun kemal ve cemalinden yansımaktadır. İbn-
i Farıd bunu şöyle ifade eder: 
 

“Her güzelin güzelliği, Onun cemalindendir. 
Hatta her güzel, Onun güzelliğindendir.” (Divân-ı İbn-i Farıd, Beyrut-2008, s.41.) 



 
“Nasıl olur da Allah inkâr edilir. 
İnkarcılar onu nasıl inkâr eder? 

Her bir hareket ve her sükunda  
Onun varlığına daima şahittir. 

Her şey Allah’ın varlığına delildir. 
Onun birliğine delalet etmektedir.” (Ebu’l-Atahiye) 
 

6. İnsanoğlu cismaniyeti sebebiyle kesâfetin zirvesinde olsa da ruhaniyeti itibarıyla 
eltâfetin en yücesindedir. Nitekim İbn-i Farıd “Ben sureten hissî ve bedenî unsur 
hasebiyle Âdemoğluyum; lâkin manâ cihetiyle benim onun pederi olduğuma şahittir” 
der. Nitekim Hz. Peygamber (asm) “Âdem su ile toprak arasındayken ben nebî idim” 
buyurur. (Irâkî, Lemaat, İstanbul-2011, s.27.) buyurarak bunu ifade etmiştir. 
 
İnsan düşünce ve inançtan ibarettir. Nasıl inanıyorsa öyle düşünür, nasıl düşünürse 
öyle davranır. Mevlânâ bunu şöyle ifade eder: 
 
“Ey kardeş! Sen ancak düşünceden ibaretsin. 
Et ve kemik bu düşüncenin kabuğudur. 
Şayet endişen gül ise sen bir gülşensin. 
Yok eğer dikense sen çalıya dönersin.” (Mesnevi, 2, Beyit: 277-278.) 
 

7. İnsan imanla Allah’a intisap etmesiyle şeref ve değer kazanır. Küfür ise o nisbeti kat’ 
eder, intisabı Allah’tan keser. Öyle ise insan daima “Hazıru’l-vakt” olmalı. Vaktini 
boşa geçirmemeli daima Allah’ı zikrederek onunla beraber olduğunun şuurunda 
hareket etmelidir. Nitekim “Sen nerede olursan ol Allah seninle beraberdir.” (Hadid, 
57:4.) “Onu görüyormuşsun gibi ibadet et. Sen onu görmesen de o seni görmekte ve 
gözetlemektedir.” (Buhârî, İman, 37; Müslim, İman, 57; Ebu Davud, Sünne, 16; 
Tirmizi, İman, 4; Ibn Mace, Mukaddime, 9.) zira “O bize şah damarımızdan daha 
yakındır.” (Kaf, 50:16.) 
 
İhsan, basiret nuru ile Rabbu’l-Âlemin’in huzurunda olduğunu düşünerek hareket 
etmektir. Allah’ın görüyormuşsun gibi ibadet etmek ise Allah’ın sıfatlarını ve 
isimlerinin tecellilerini görerek Allah’tan olduğunu anlamak demektir. Yoksa bizatihi 
görmek demek değildir. (Seyid Şerif Cürcâni, Tarifat, s.12.) 
 
Peygamberimiz (asm) “İmanın en üstün mertebesi nerede olursan oln Allah’ın seninle 
beraber olduğunu bilmendir.” (Heysemi, Zevaid, 1:60.) “Allâh’ın buyruklarını gözet 
ki, Allâh da seni gözetip korusun. Allâh’ın rızâsını her işte önde tutarsan, Allâh’ı 
önünde bulursun. Bir şey isteyeceksen Allâh’tan iste. Yardım dileyeceksen, Allâh’tan 
dile!..” (Tirmizî Kıyâmet, 59.) “Allâh’ın emir ve yasaklarını gözet ki, O’nu önünde 
bulasın. Bolluk içindeyken, emirlerine bağlı kalmakla Allâh’ı tanı ki, O da darlığa 
düşünce kurtarmak sûretiyle seni tanısın…” (Müsned-i Ahmed, 1: 307.) 
 

8. Kurtuluşun önündeki engeller havâtır ve evhamdır. Tevhid-i hakikiye ulaşmayı 
engelleyen şeytanın vesvesesi ve nefsin evhamıdır. Düşüncelerimizi, vesveselerimizi 
izale etmeden hak ve hakikate ulaşmak mümkün olmaz. Her şey fanidir; ancak yüce 
Allah bakidir. (Rahman, 55:27.) 
 



9. Tevhid, gönlün talep ve arzularını ilim ve marifette Hakk’ın gayrısından kurtarmaktır. 
Mâsivâdan kalbini saf eylemektir. “Ey sahib-i seyr-i sülük! Sufiler beyninde tevhid 
Allah’tan başkasına teveccüh etmemek, gönlünü temizlemektir. ‘Mantıku’t-Tayr’ı 
anlarsan (Neml, 27:14.) bu gerçeği anlarsın.” Feridüddin-i Attar’ın “Mantıku’t-Tayr” 
kitabında bu hakikatler anlatılmaktadır. 

 
10. İnsan heva ve hevesin tuzağına düşerse gaflete dalar. Ne zaman nefsin lezzetlerinden 

uzaklaşır, ruhani lezzetler ona galip olursa mücahede külfeti ortadan kalkar ve 
müşahede lezzeti ruhuna işler. Zihni masivâ telaşasından kurtulur.  

 
11. Kendisini Allah’ın hizmetine veren kimse bütün ömrü boyunca secdeden alnını 

kaldırmazsa ve bir lahza isyan etmezse kendisini günahkarların en büyüğü saymalı ve 
hiçbir şey yapmamış, gereği gibi ibadet etmemiş bilmelidir. 

 
12. Hakk’ın hakikati “Vücud”dan başka bir şey değildir. Vâcübu’l-Vücud Allah’tır. Tüm 

varlıklar onun varlığının bir lemâsı ve bir gölgesidir. Onun vücudu tebeddül, 
tagayyür, tekessür, taaddütten münezzehtir. Bütün kemiyetler ve keyfiyetler Ondan 
zuhur ettiği halde O kemiyet ve keyfiyetten uzaktır. Her şey Onunla müdrik olduğu 
halde O idrak edilmekten uzaktır. “Onlar Onun ilmini ihata edemezler.” (Taha, 
20:110.) “Onun benzeri gibi bir şey yoktur. O semidir ve basirdir.” (Şûrâ, 42:11.) 
Varlığı ancak isimleri ve sıfatları ile bilinir. Künh-ü zatının başladığı yer aklın 
sınırının sonudur. Bu sebeple O bilinmezlik perdesinde gizlidir. O “Hafiyyun li-
şiddet-i zuhûrihî” dir; yani, şiddet-i zuhurundan gizlenmiştir. (Cami, Şerh-i 
Rubâiyyât, s.71.)  

 
13. Allah’ın zatına has, zatından ayrılmayan ne ayrı ve ne de gayrı olan sıfatları vardır. 

Sıfatlar ve isimler O Zât-ı Vâcibu’l-Vücuda nisbet ve îtibâridirler. Zuhûr “Nur” 
isminin gereğidir. Bundan “Zahir, Batın, Evvel ve Âhir” isimleri taayyün etmiş olur. 
Yüce Allah’ın hafası, Zâtın mutlaklığı itibarıyladır, zuhuru da mazharlar ve 
taayyünler itibarıyladır. 

 
14. Vücud bütün mevcudattan müstağnidir. Allah Teâlâ ve Sübhânhû bütün emvcudattan 

müstağnidir. “Şüphesiz Allah âlemden müstağnidir.” (Ankebut, 29:6.)  
 

15. Âyân-ı sâbite Onun kendi şe’nlerine bürünmek suretiyle tecelli etmesinden hâsıl olur. 
“El a’yânü’s-sâbitetü el-hâsılatü bi-tecelliyetihî alâ nefsihi mültebisen bi-şuûnihî” 
denilmiştir.  

 
“Ders diye çalıştık kâinat kitabına 
Araştırdık her şeyi sayfa sayfa  
Hakikat şu ki ne okuduk ne gördük 
Hakk’ın Zâtı ve Zâtî şuûnundan başka…” (Molla Camî) 

 
16. Yüce Allah kutsiyetine yaraşmayan şeylerden münezzehtir. Hak Sübhânehu ve 

Teâlâ’nın bütün varlıkları ihâta etmesi, melzumun lâzımı kuşatması gibidir; küllün 
cüz’ü veya zarfın mezrufu kuşatması gibi değildir.  
 
“Şe’nlerin Hakk’ın zâtında indiracı malumdur, 
Şe’n vasıf gibidir ve Hakk’ın zâtı mevsuftur. 
Bu kâideyi aklında daha iyi tut ki Hüdâ, 



Ne cüz’ ne küll, ne zarf ne de mazruftur.” (Molla Câmî) 
 

17. Kesret vahdete mâni değildir. Şe’nler ve itibarların Zâhi-i Vücûd’a bürünmeleri ve 
bürünmemeleri ile hâsıl olan zuhur ve butûnu Vücûd’un hakikatinin ve hakiki 
sıfatlarının değişme ve başkalaşmasını gerektirmez.  
 
“Güneş, cihânı süslüyorken nuruyla 
Aydınlatıyorken her temizi ve kirliyi 
Ne kirliden pislik bulaşır onun nuruna 
Ve ne de temizden artar temizliği…” (Molla Câmî) 
 

18. Mutlak mukayyedi istilzam eder. Mukayyet mutlaka muhtaç iken; Mutlak 
mukayyedden müstağnidir. İstilzam iki taraflıdır; ancak ihtiyaç tek taraflıdır. 
Mutlakın mukayyeden istiğnâsı, Zât-ı itibarıyledir, yoksa ilâhî isimlerin ortaya 
çıkması ve rububiyete ait nispetlerin mukayyed olmaksızın tahakkuk etmesi mümkün 
değildir.  
 
“Ey güzelliği hasret ve talebimi körükleyen 
Talebimin bir dalıdır, matlubu oluşun 
Eğer aynası olmasaydı âşıklığımın, 
Zahir olmazdı güzelliği mahbûbluğunun.”  
 

19. Vücûdun hakikati, bütün varlıkların hakikatleri olan cümle şe’n, sıfat, nispet ve 
izafetlerle her mevcudatın hakikatlerinde sâridir. “El-A’yânü mâ şemetet râihatü’l-
vücûd” yani, “Âyan-ı sabite vücudun, varlığın kokusunu dahi koklamamıştır.” 
(Muhiddin-i Arabi) Hakikat-ı vücud her zaman hakiki birliği üzeredir, ezelde nasıl ise 
ebedde de öyledir. Bunun için denir ki “Hüve küllü şey’in fîhi külle şey’in” yani, “Her 
şey her şeydedir.” (Sadreddin Konevî, İlâhî Nefhalar, İstanbul-2014, s.152.) Gülşen-
i Râz sahhibi Mahmut Şebüsterî (v.720/1320) der ki: 

 
“Tek bir damlanın kalbini yarsan, 
Yüz tane saf deniz çıkar ondan.” (Mahmud Şebüsterî) 
 
“Varlık ki O Azîz Zât’tan ibârettir, 
Her şey Ondadır ve O her şeydedir, 
Budur işte ârfin söylediğinin izâhı; 
“Her şey her şeyde münderiçtir.” (Molla Câmî) 

 
20. Mazhardaki kudret, zahirdendir. Yüce Allah sebepleri yaratmıştır; ancak onlara tesir 

vermemiştir. Zahiren mazharlardan sâdır olmuş gibi görünen her fiil ve kudret, 
gerçekte mazharlardan değil, onlardan zâhir olan Hak’tan sâdır olur. “Sizi de 
yaptıklarınızı da Allah yarattı” (Saffât, 37:96.) ayetinde ifade edildiği gibi gerçek 
sebep ve tesir “İlim, irade ve kudret” sahibi Allah’ındır.  
 

“Acziyet ve yokluktur ancak bizden beklenen 
Varlık ve onunla ilgili şeyler bizden alınmıştır. 
Bizim gibi sebeplerin arkasında iş gören O’dur. 
“İlim, irade ve kudret” sahibi olan Allah’tır. (Molla Câmî) 
 
“Hayır ve kemâl türünden ne sıfat varsa, 



O yüce ve Zât-ı Pâkî’inin sıfatlarındandır 
Şer ve vebal türünden ne sıfat varsa, 
Mazharların kabiliyetsizliğindendir.” (Molla Câmî) 
 

21. Vücût hayr-ı mahz, adem şerr-i mahzdır.  
 
"Her nerede ki Vücûd seyreder, ey gönül! 
Mahza hayırdır yakinen bil, ey gönül! 
Her şer ademeden gelir, adem ise Vücûd’un gayrı, 
Bu yüzden şer hep gayrın gereğidir, ey gönül!  
 

22.  “İlim vücuda tabidir.” (Sadreddin Konevi, Vahdet-i Vücud ve Esasları, İstanbul-
2012, s. 18.) Yani, “İlim maluma tabidir.”  
 
“Varlık, kendinde gizli olan sıfatlarıyla, 
Cihândaki her varlığa sirâyet eder. 
Onu mazhar olan aynda her sıfat, 
Âşikârdır ki istidadı kadar tecelli eder.” (Molla Câmî) 
 

23. “Câmî sus! Söz kuyumculuğu ne vakte kadar? 
Bu efsunculukta efsanecilik ne vakte kadar? 
Hakikatleri sözde göstermek hayâldir. 
Ey saf! Bu hayâl oyunculuğu ne vakte kadar? (Molla Câmî) 

 


