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üstlerini de dolaşan çok uzun bir vak
fiye kitabesi vardır. Bugünkü minare
si, 1262'de ( 1846) Musul Valisi Gür
cü Mehmed Paşa tarafından yaptırıl

mıştır. 

Enine gelişen ana mekanının ortasın
da tromplu mihrap önü kubbesi, iki ya
na doğru, sivri beşik tonozlarla ikişer 

nef halinde açılır. Avludan ana mekana, 
yan yana üç giriş kapısı bulunur. Avlu
nun doğusundaki giriş cümle kapısı 

olup Mardin'de en iyi korunmuş olan
lardandır. Batı girişi basittir. Avlunun 
kuzeyinde selsebilli bir eyvan eski gele
neği yaşatır. Avlunun kuzey kanadı kes
me taş payelere oturtutmuş sivri ke
merlerle açılan çapraz tonozlarla örtü
lüdür. Doğu ve batı kanatlarında iki kat 
halinde medrese bölümü yer alır. 1968 
yılında avluda önemli değişiklikler yapıl
mış, kuzey kanadı da duvarla örülerek 
odalar haline getirilmiştir. Geç döneme 
ait minberi ağaç işçiliği ve dilimli köşk 
kubbesiyle dikkati çeker. 
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ABDULIATIF EFENDI, Sütçüzade 

(ö 1099/1688) 

L 
Musikişinas, mutasawıf-şair. 
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Meşhur müsikişinas Sütçüzade Isa 
Efendi'nin (ö . ı 0371 ı 627) oğiudur. Ha
yatı hakkında fazla bilgi yoktur. Safayi, 
Tezkire'sinde onu Ali ismiyle anmakta
dır. Hayatının büyük bir kısmını istan
bul'da geçirdi. Gençlik yıllarında Hal
vetiyye şeyhlerinden Ümmisinanzade 
Hasan Efendi'ye intisap etti ve onun 
hizmetinde bulundu. Bu sebepten Üm
misinan Hafızı diye tanınmıştır. Bütün 
bunlardan, hayatını tekke ve zaviyeler
de geçirdiği anlaşılmaktadır. 1688'de 
çıktığı hac yolculuğunda, bu vazifeyi ifa 
ederneden Kahire'de vefat etti ve orada 
defnedildi. 

Abdüllatif Efendi'nin tasawutT şiirle
ri, onun sanat kudretini ortaya koy
maktadır. Şiirlerinde Hafız mahlasını 

kullanmıştır. Ayvansarayi, Vefeyiit'ında 

onun bir divanı olduğunu söylüyorsa da 
nüshasına bugüne kadar rastlanma-
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mıştır. Ayrıca o. zamanın önemli mü
sikişinasları arasında yer almış, özel
likle kendi şiirlerine yaptığı besteler
le ün kazanmıştır. Müsikideki ilk ho
casının babası olduğu söylenmektedir. 
Çeşitli el yazması güfte mecmuaların
da ÜmmTsinan Hafızı adına kayıtlı pek 
çok eserine rastlanıyorsa da bunlar
dan hiçbirinin notası günümüze ulaş

mamıştır. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Safayi, ·Tezkire, Süleymaniye Ktp ., Halet 
Efendi , nr. 112, vr. 59b·60' ; Salim, Tezkire, 
istanbul 1315, s . 214·215; Ayvansarayi, Ve{e· 
yat·t Selatfn, Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, 
nr. 1375, vr. 20'; Mehmed Şükri, Si/silename, 
Hacı Selim Ağa K tp ., Hüdayf, nr. 1098, vr. 24'; 
Sicill·i Osman[, lll , 360; S. Nüzhet Ergun. An· 
toloji, istanbul 1942, 1, 43·44; ist.A, 1, 124. 

L 

L 

liJ NuRi ÖzcAN 

ABDÜLIATİF HARPÜTİ 
( ..}>y. . ._;.> ~1 -~.f- ) 

(bk.HARPÜTİ, Abdüllatif). 

ABDÜLIATİF KARAMANt 

Türk ahlakçısı. 

_j 

_j 

Fakih Karaman!, Kara Abdüllatif ve 
Siyahser lakaplarıyla da bilinmektedir. 
Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Aile 
ahlakına dair esasları anlatan meşhur 
Türkçe eseri Adabü'1-meniizil'in kete
be kayıtlarına dayanarak (Süleymaniye 
Ktp., Hüseyin Paşa, nr. 290 nüshasının 

ketebesi 985 1 I 5771 tarihlidir), onun XVI. 
yüzyılda yaşamış olduğunu söylemek 
mümkündür. Kendisine hayırlı bir eş ve 
salih evlat nasip etmesi için Allah'a 
yaptığı duanın kabul edilmiş olduğunu 
Adabü'1-meniizil'in mukaddimesinde 
belirten müellif. ulema ailesine mensup 
eşinin zaman zaman evine gelen misa
fir hanımları gücü nisbetinde irşada 

çalıştığını. ancak onun özellikle kadınla
ra hitap eden ve hayatın her safhasın
da kendileri için gerekli bilgileri ihtiva 
eden müstakil bir eserin bulunmayışın
dan şikayet ettiğini kaydeder. Abdülla
tif bu yakınmayı haklı bulduğunu ve bu 
konudaki boşluğu doldurmak amacıyla 
pek çok kaynaktan faydalanarak Ada
bü '1 -meniizil'i .kaleme aldığını söyler. 
Bu eserde seçkin bir ev kadınının vasıf
ları. eşler arasındaki karşılıklı hak ve 
vazifeler. aile fertlerinin rahatlıkla barı
nabilmeleri, ayrıca ailede ahlak ve edep 
kurallarının yaşatılabilmesi için bir ev-

Abdüllatif Ka ram ani'nin Adabü'f.menazil ad l ı eserinin ilk 
sayfası (Nuruosmaniye K tp., nr. 2269 , vr. 1 ıı ) 

de bulunması gerekli maddi şartlar ile 
ebeveyn-evlat münasebetleri ve hocala
ra saygı gibi pedagojik konular işlen

mektedir. Eserin bulunabilen yazma 
nüshaları, istanbul Üniversitesi (TY, nr. 
199, 2717, 7161, 7181, 7201), Süleymani
ye (Hacı Mahmud Efendi, nr. I 564: Per
tevniyal, nr. 449) ve Nuruosmaniye (nr 
2269) kütüphanelerindediL 

Abdü llatif'in kaynaklarda adı geçen 
ve bir nüshası Süleymaniye Kütüphane
si'nde (Esad Efendi , nr. ı 7221 bulunan 
diğer bir eseri de Mi'rdcü '1-müştiikin 
ve minhiicü'1-müttakin adını taşır. Mü
ellif bu eserinde. seyrü sülük esnasında 
aşılması gereken manevi menzil ve ma
kamları. klasik tasawuf kaynaklarında 
yer alan usul-i aşere· tasnifi içinde in
celemektedir. 
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