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Vehb'i en iyi bilen kişidir" demekte; İbn
Hibban ile Ukayli de onun güvenilir bir
muhaddis olduğunu söylemektedir.

HARK
( Jp.!l)
Kainatta süregelen
sebep-sonuç düzeninin
mucizevi bir etkiyle

243 yılt-Şewalinde (Şubat 858) Mısır'da
vefat eden Harmele'nin Şafii fıkhına dair
el-Mu{ıtaşar ve el-Mebsut adlı iki eser
kaleme aldığı kaynaklarda zikredilmektedir.

değiştirilmesi anlamında ·

kelam ve felsefe terimi
(bk. HARİKUlADE; KEVN ve FESAD).

L

BİBLİYOGRAFYA :

r

HARMELE b. YAHYA
( ~ w-1 ;u.,.ı> )
Ebil. Hafs (Ebu Abdillah) Harmele
b. Yahya b. Abdiilah et-Tücibi
(ö. 243/858)
Şafii' nin ·

Mısır'daki

talebelerinden
ve onun "yeni görüşleri"nin
raviierinden.

L
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166 (783) yılında doğdu. Mısır'a yerleşen Yemen asıllı Tücib kabilesine mensuptur. İmam Şafii'den Mısır'da kaldığı
beş yıllık süre boyunca ders aldı. Ayrıca
İmam Malik'in talebesi İbn Vehb, Eyyub
b. Süveyd er-Remlive Bişr b. Bekir et-Tinnisi gibi alimlerden hadis rivayet etti.
Evinde bir yıldan fazla misafir kalan İbn
Vehb'den, bazı garip haberlerle birlikte
1OO.OOO'in üzerinde hadis rivayet ettiği
kaydedilir. Harmele'den Müslim b. Haccac, İbn Mace. Nesai, Ebu Hatim er-Razi,
İbn Kuteybe, Baki b. Mahled. Ebu Zür'a
er-Razi. Hasan b. Süfyan. Ahmed b. Mansur er-Remadi rivayette bulundular.
Şafii mezhebi müctehid tabakaların

dan ashabü'l-vücuh* Içindeyer alan Harınele meseleleri Şafii'nin usulüne göre
halleder, ancak farklı ictihadlarda bulunduğu da olurdu. Hadis ve fıkıh ilimlerindeki şöhretine rağmen Şafii'den rivayette Müzenl ve Rebi' b. Süleyman ei-Muradi'nin derecesine ulaşamamış. mütekaddim Şafii uleması. bu iki imarnın rivayetlerine Harmele ve Rebi' b. Süleyman eiCizi'ninkilerden daha çok itibar etmiştir.
Ebu İshak eş-Şirazi'nin el-Mühe?;?;eb'i,
Gazzali'nin el- Vasft'i, Abdülkerim b. Muhammed er-Rafii'nin eş-ŞerJ:ıu'l-kebir'i
ve Yahya b. Şeref en-Nevevl'nin Ravza. tü't-talibin'i gibi Şafii mezhebinin temel
fıkıh kaynaklarında adı sıkça geçen Harınele'yi bazı hadis tenkitçileri zayıf bulurken bazıları da sika kabul etmiştir. Mesela Ebu Hatim er-Razi, "Onun hadisleri
yazılır ancak delil olmaz"; İbn Adi, "Harmele'nin hadislerini derinlemesine inceledim, fakat onun yüzünden zayıf sayıla
nını görmedim"; İbn Main. "Harmele, İbn
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Yahya b. Main. et-Tarif), ll, 105 ; Buhar!, et- .
Taril)u'l-kebir; lll, 69; Ukayıt. ec;t-Pu'a{a', ı, 322;
İbn Ebü Hatim, el-Cerf:ı ue 't-ta'dfl, lll, 274; İbn
Adi, el-Kamil, ll, 863-866; Şirazl, Taba~atü'l-fu
~aha', Beyrut, ts. (Darü'l-Kalem). s. 110; İbnü'I
Kayseranl, el-Cem' beyne ricali'ş-Şaf:ıi/:ıayn,
Beyrut 1405, 1, 112; İbnü'I-Cevzl, ec;t-Pu'a{a', ı,
196; İbn Kudame ei-Makdisl, 'Ulema'ü '1-/:ıadiş,
ll, 149-151; Nevevl, Teh?ib, 1/1, s. 155-156; İbn
Hallikan, Ve{eyat, ll, 64-65; Mizzl. Teh?ibü 'l-Kemal, V, 548-552; Zehebl, A'la_
m ü 'n-nübela', Xl,
389-391; a.mlf., Te?kiretü'l-f:ıuf{ii?, ll, 486-487;
Sübkl. Taba~at, ll, 127-131; İs nevl. Taba~atü'ş·
Şafi'iyye,ı, 28-29; İbn KaöıŞühbe. Taba~atü'ş
Şafi'iyye, 1, 61; İbn Hacer. Tef:ı?ibü't-Teh?ib, ll,

229-231; Süyütl. Taba~atü'l-f:ıuffi'i? (Ömer). s.
210-211; Musannif , Taba~atü'ş-Şa{i'iyye (nş r.
Adil Nüveyhiz), Beyrut 1402/1982, s. 22; Keş
fü';r.-;r.unün, ll, 1582, 1630; M. Hasan Heyto, ellctihad ve taba~atü mücteh idi'ş-Şa{i'iyye,
Beyrut 1409/1988, s. 91-93.
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HARPUT
Elazığ

L

Günümüzde
belediye sınırlan içinde bulunan
tarihi bir belde.
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Denizden 1280 m. yükseklikte ve Ela9 km. kadar kuzeyinde, Uluova'ya
hakim birbirinden ayrı bloklar halinde yer
alan stratejik önemi haiz sarp kayalıklar
üzerinde kurulmuştur. Şehrin çekirdeği
ni oluşturan etrafı derin uçurumlarla çevrili iç kalenin (Harput Kalesi) ilk defa milattan önce ll. binyılda yapıldığı sanılmak
tadır. Sonraki dönemlerde bu kalenin
eteklerinde yerleşme başlamış. daha sonra da meydana gelen şehrin etrafı tekrar
surlarla çevrilmiştir. Parlak bir tarihi geçmişe sahip olan Harput bugün neredeyse
terkedilmiş bir şehir görünümündedir.
zığ'ın

Harput adının menşei tartışmalıdır.
Strabon'un bahsettiği Sophene
bölgesindeki Karkathiokerta ve Arsamosata adlı şehirlerden ilkinin Harput olduğu, hatta isminin de buna dayandığı ileri
sürülmüştür. Ayrıca
yüzyılda iranillar

Amasyalı

1v:

Harput Kalesi

tarafından ele geçirildiğinde buradan Ziata Castellum şeklinde söz edildiği, bunun da Arapça'ya Hısnıziyad şeklinde geçtiği bilinmektedir. Arap coğrafyacıları
Harput'a Hısn Ziyad Hartebirt denildiği
ni söylemektedirler. Bunların yanında ismin Ermenice aracılığıyla Urartu ve Hurri dillerine kadar gittiği ve çivi yazılı Asur
tabietlerinde rastlanan Karpata ile buranın kastedildiği de düşünülmüştür. Bizans kaynaklarında Kharpote ve Frank tarihçilerinin eserlerinde Quartapiert şek
linde yazılan isim Osmanlı devrine ait kaynaklarda ve belgelerde Hartabird, daha
yaygın olarak da Harpurt veya Harpurd
imlasıyla görülür; ancak XIX. yüzyıldan
itibaren resmi yazışmalarda halk arasın
daki Harput telaffuzu benimsenmiştir.

Arkeolajik kazılar sonucu çok eski çağ
lardan beri önemli bir iskan yeri olduğu
anlaşılan Harput ve yöresi, asırlar boyunca birçok devletin hakimiyeti altına girdi
ve Urartu, İran, İskender. Roma, Bizans
hakimiyetlerinden sonra VII. yüzyılda
Araplar'ın eline geçti. X. yüzyılın ortaların
da Bizanslılar'ın geri aldığı şehir 1071'den sonra Anadolu'ya yönelik Türk akın
ları sırasında muhtemelen 108S'te Çubuk Bey tarafından fethedildi ve burası
merkez olmak üzere bölgede Palu ve Çemişkezek çevrelerini içine alan Çubukoğulları Beyliği kuruldu. Ancak bu beyliğin
ömrü uzun sürmedi ve 111 O'lu yıllarda
Artuklu Belek b. Behram bütün toprakIarını ve Harput'u ele geçirerek varlığına
son verdi. Onun 11 24 yılında ölümünden
sonra Harput, Hısnıkeyfa Artuklu Hükümdan Davud'un eline geçti. 118S'te Selahaddin-i EyyQbi'nin hizmetinde bulunan
DavGd'un kardeşi İmadüddin Ebu Bekir
burada bağımsız bir beylik kurdu. Onun
halefierinden Hızır ve Nureddin Artuk EyyQbiler'e tabi oldular. 1Z34'e kadar Artuklular'ın elinde kalan şehir bu tarihte Ana-

HARPUT
dolu Selçukluları, Kösedağ Savaşı'ndan bir
süre sonra da İlhanlılar tarafından zaptedildi. XIV. yüzyıl müelliflerinden Hamdullah ei-Müstevfı Harput'un büyük bir
şehir olduğundan ve havasının güzelliğin 
den bahseder (Nüzhetü'l·/!:uliıb, s. 96) .
XIV. yüzyıldan sonra Doğu Anadolu'daki
siyasi mücadelenin şiddetl enınesi buranın Dulkadırlı. Kadı Burhaneddin, Karakoyuolu ve Akkoyunlu devletleri arasında
sık sık el değiştirmesine yol açtı. 1465'te
Uzun Hasan şehri kesin biçimde Akkoyunlular'a kattı; hatta Trabzon Rum imparatorunun kızı olan karısı Despina Hatun burada otururken annesi Sare (Saray) Hatun
da kendi adıyla anılan camiyi yaptırdı.
Harput. XVI. yüzyılın başlarında bütün
ve Güneydoğu Anadolu'yu ele geçiren Safevller'in hakimiyetine girdi ( ı 507) .
Nihayet, Çaldıran zaferinden sonra zaptedilen Diyarbekir'i Safevi kuşatmasın
dan kurtarmak amacıyla harekete geçen
Karaman Beylerbeyi Hüsrev Paşa kumandasındaki Osmanlı kuwetleri, yol üzerinde bulunan ve çevresi daha önce Çerkez
Doğu

Hüseyin Bey tarafından ele geçirilen Harput'u üç gün süren bir kuşatmadan sonra fethetti (26 Mart 1516) . Arkasından
şehir, aynı adla kurularak Diyarbekir eyafetine bağlanan sancağın merkezi oldu ve
sancağın ilk tahriri 1518 Eylülünde tamamlandı. Bu tahrire göre Harput on üç
mahalleden meydana geliyordu ve bunların dokuzunda müslüman. dördünde
gayri müslim halk oturuyordu. 1523'te
müslümanların mahalle sayısı on dörde
çıkarken gayri müslimlerinf<"j değişmedi;
1566'da da biri hariç 1523'teki mahalleler aynı kaldı. Mahalle sayısındaki artış.
muhtemelen fiziki bir gelişmeden ziyade
eski mahalleterin bölünmesinin sonucudur. Şehrin girişinden başlayarak kalenin
önüne kadar inen caddenin iki yanında
yer alan müslüman mahallelerinden en
kalabalık olanları 1523 -1566 tahrirlerine
göre Molla Seydi Ahmed, Cami-i Keblr.
Arslaniye Mescidi ve Müderris Mescidi
idi. Nisbeten yoğun bir yerleşmenin görüldüğü gayri müslim mahallelerinin en
kalabalıkları ise şehrin Elazığ ' abakan ba-

924 11518)

ta rihli
Harput
Li va sı
Kanunnamesi
(BA, TD. nr. 64,
s. 603-604)

Ağa

Camii'nin minaresiyle eski Harput evlerinden biri

tı tarafındaki

Gürcü Bey ile doğu yamaçNarsis mahalleleriydi. Şehrin
1518'de6000 civarında olan nüfusu da giderek artmış ve bu rakam 1523'te 8300'ü,
1566'da 13.400'ü geçmişti.1518-1566
yıllarında toplam nüfusun% 54-62'sini
müslümanlar,% 38-46'sını gayri müslimler teşkil etmekteydi. Harput'un nüfusu
XVII. yüzyıla kadar sürekli arttı. Bu asır
da Celall isyanları sırasında tahribata uğ
raması. mesela 1605'te Tavli Mehmed'in,
kendisini burada kuşatan Karakaş Ahmed Paşa'nın kuwetlerine karşı koyabilmek için bir kısım evleri yıktırıp taş ve
kerestelerini harap haldeki surların tamirinde kullanması ve ağırlaşan vergiler
gibi sebepler yüzünden nüfus azalmaya
başladı. XVII. yüzyılın başlarında buraya
uğrayan Polonyalı Simean şehirde sadece 100 hane kadar Ermeni olduğunu kaydeder. Yine bu yüzyılın ortalarına ait bir
avarız tahrir defterine göre şehirde 371
askeri*, 159 müslüman, 152 gayri müslim hane tesbit edilmişti ki buradan nüfusun 4-5000 dotayına düştüğü anlaşıl
maktadır. Evliya Çelebi ise hisar içinde
1000 kadar toprak örtülü ev ile eski bir
caminin bulunduğunu ve dış surların harap durumda olduğunu belirtmektedir.
XIX. yüzyılda şehrin önemi biraz daha
arttı ve nüfusu fazlalaştı; burayı ziyaret
eden Batılı seyyahlar yüzyılın ikinci yarı
sında nüfusun 25.000'i aştığını belirtirler. V. Cuinet XIX. yüzyılın sonlarına doğ
ru Harput'ta 12.600 müslüman, 4850
Gregoryen. 1845 Protestan, 252 Katalik
ve 453 Ortodoks'un yaşadığını (ll . 350357), Şemseddin Sami2670 ev. 843 dükkan. on cami, on medrese, sekiz kütüphane, sekiz kilise, on iki han ve doksan halarındaki

mamın bulunduğunu (Kamiısü'l-a'lam,

lll, 2032) kaydeder.
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HARPUT
Yerleşime elverişli olmayışı.

tabiat şart
teminindeki güçlük
Harput'un daha fazla gelişmesini önledi.
1834'te doğu eyaletlerini ıslah etmek
üzere görevlendirilen Reşid Mehmed
Paşa ovada yer alan Agavat mezraasını
merkez haline getirince daha sonra teş
kil edilen Ma'mQretülaziz (Elazığ) vilayetinin merkezi Harput'tan buraya taşın
mış. böylece şehrin çöküşü başlamıştır.
XIX. yüzyılın ikinci yarısında ve XX. yüzyı
lın başlarında Ermeniler arasında Protestan lı ğı yaymaya çalışan Amerikan misyonerleri buraya yerleştiler ve 1876'da bir
de kolej açtılar. ı. Dünya Savaşı sırasında
şehrin Ermeni nüfusu başka yerlere nakledilirken müslüman ların birçoğu aşağ ı 
daki MamQretülaziz'e göçtü; böylece Harput bir harabe şehir haline dönüştü.
larının zorluğu , iaşe

Çelebi Harput'ta 600'den fazla dükkan
bulunduğunu kaydetmektedir.

Osmanlı hakimiyeti döneminde Harput, Basra ve Bağdat'tan Diyarbekir'e
gelip Malatya ve Sivas istikametinde devam eden ticaret yolunun üzerinde bulunuyordu. Bu yol aynı zamanda askeri
amaçlarla da kullanılıyor, ayrı ca bir yol da
Bingöl ve M uş üzerinden Van'a ulaşıyor
du. Bu kervan yolları Harput için önemli gelir kaynağı durumunda idi; XVI ve
XVII. yüzyıllarda gelip geçen ticaret mallarından alınan vergiler mühim bir meblağ teşkil ediyordu. Mesela tamga-yı siyah. bac-ı u bOr. tamga-yı üsera türü vergiler 1S18'de SS.OOO, 1S23'te 127.367,
1S66'da 130.000 akçe tutmuştu. Harput
ayn ı zamanda çevresinin sanayi merkezi
durumunda idi; dokumacılık, dericilik, demircilik ve bakırcılık çok gelişmişti. Sadece çeşitli kumaş l arın renklendirilip desen verildiği boyahanenin geliri 1S18'de
44.000, 1S23'te 62.000, 1S66'da 122.000
akçe idi. XV!l . yüzyıl ortalarında Evliya

Harput tarih boyunca daima önemli bir
merkez teşkil etmesi sebebiyle birçok eski esere sahiptir. Şehrin güneydoğusun
da, üç tarafı derin uçurumlarla birbirinden ayrı lmış olan aynı hizadaki üç büyük
kaya kütlesinin ortasındakinin üzerinde
yer alan kalesi dairevi bir planda inşa
edilmiş olup S0-60.000 m 2 bir alanı kaplar; önde 100 m. civarındaki yükseklik
yanlarda ve arkada 200-300 m. arasında
değişir. ön burç silindir şeklinde, yan taraftakiler ise köşeli biçimde yapılmıştır.
Burası Osmanlı hakimiyeti döneminde
birkaç defa esaslı şekilde tamir görmüş
tür. Kalede XVI. yüzyı lda bir dizdar, kırk
iki muhafız, kırk iki azeb bulunmaktaydı.
Zamanla kalenin stratejik önemi azaldı
ğından muhafız sayısı da buna paralel
olarak elli sekize inmiştir. Kale içindeki
Kale mahallesinden Evliya Çelebi söz etmektedir. Kale günümüzde büyük ölçüde harap durumdadır. Çoğu Artuklular'a
ait olan diğer tarihi eserlerin başlıcaları
Ulucami, Alacalı Cami, Arslaniye Külliyesi , Ağa Camii, Zahiriye Külliyesi ve Uzun
Hasan ' ın annesi tarafından yaptırılan Sare Hatun Camii'dir. Ulucami Fahreddin
Kara Arslan tarafından yaptırılm ı ş olup
üzerinde S41 (1146-47) tarihli bir ver gi
kitabesi yer alır (kitabenin neşri için bk.
Orel, s. 140-145). XVI. yüzyılda burada
imam, hatip, müezzin, hafız gibi hizmetIiierin bulunduğu ve vakıf gelirinin 1S66'da 7460 akçeye yükseldiği tesbit edilebilmektedir. Alaca Cami (Alaca Mescid) ,
Arap Baba Mescidi (Türbesi) olarak bilinir; 1279'da Yusuf b. Arabşah b. Şa'ban
yaptırmıştır. Kimin tarafından yapıldığı
belli olmayan, ancak Artuklu Kara Aslan

Harput
Uluca mii'nin
batı cephesiyle
minare
detay ı
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Bey'in inşa ettirdiği iht imali üzerinde durulan Arslaniye Külliyesi cami ve medreseden müteşekkildir. Ağa Camii, Harput
Ağa mahallesinde hükümet binası ile Saraçhane caddelerinin birleştiği köşebaşın
da bulunmakta olup bugün sadece minaresi ayakta kalmıştı r. XVI. yüzyıl kayıt
larında buradan Pervane Camii adıyla da
bahsedilir. Zahiriye Külliyesi cami, medrese, imarethane ve türbeden o l uşur. Ne
zaman ve kimin tarafından inşa edildiği
bilinmemekle beraber Melik Zahir unvanlı bir hükümdara atfedilir; bunun Artuklu, EyyGbi veya Mem! ük hükümdanndan
biri olduğu ileri sürülür. Cemşid Hamarnı'nın doğu kıyısında, şehrin büyük meydanlarından Buğday meydanında güney
kısımda bulunan Sare Hatun Camii'nin
1S8S'te tamir gördüğü tesbit edilebilmektedir. XVI. yüzyıl kayıtlarından sancakta üçü medrese (Ahmed Peykerci,
Arslan iye 1 Esediye, Me lik Zahiriye). dokuzu zaviye (Ahmed Peykerci, Hacı Bey,
MansGriye , Derviş Bayez id, Şeyh Şadi,
Seyyid Kasım, Ankuzu Baba. Şeyh-i Ka inat Ahmed Baba, Nazar Baba) ve onu da
cami ve mescid vakfı (S are 1 Saray Hatun
Mescidi. Alaca Mescid . Meydan 1 Atik
Mescidi , Muzafferüddin 1 Kara SGfi Mescid i , Müderris Mehmed , Cami-i Kebir,
Kale Camii, Hacı Nazar Camii, Peygam_ber Mescidi . Pervan e 1 Ağa Camii) olmak
üzere toplam yirmi iki vakıf bulunduğu
öğrenilmektedir.

Harput 'un merkezi o l duğu sancak
1s 18'de Harput. Ebutah ir, Gölcük-i Ulya,
Gölcük-i Süfla, Hersini adlarını taşıyan
beş nahiyeye ayrıımıştı ve 140'ı yerleşi 
me açık, yirmi dördü harap 164 köy ve
altmış iki mezraa bu nahiyelere bağlıy
dı. Nahiye sayısı 1S23'te yediye yükseldi;
Harput nahiyesi de Uluabad ve Kuzabad
adlı iki nahiye haline getirildi. Bu sırada
sancağa bağlı köy sayısı 17S'e, mezraa
sayısı seksen altıya çıktı. Köy sayısının artması , harap köyleri n yeniden iskana açı l 
ması sonucu gerçekleşmişti . 1S66'da sancakta yine yedi nahiye, 182 köy ve altmış
dört mezraa bulunuyordu. Sancağın toplam nüfusu 1S18'de oldukça azdı . Bunda, Doğu Anadolu'daki Osmanlı-Safevi
çatışması önemli rol oynamıştı. Hatta bu
sıralarda birçok yerleşme yeri harap ve
boş kaydedilmiştir. 1S23'te nüfusta büyük bir artış görüldü. Nitekim 1S18'de
14.61S'i müslüman, 10.3S3'ü gayri müslim 24.968 olan nüfus, 1S23'te 28.S1 O'u
müslüman, 22.4181 gayri müslim S0.9Z8'e
yükseldi. Bu artışta savaş yüzünden dağılmış olan nüfusun. barış ortamının ve

HARPOTI, Abdüllatif
emniyetin yeniden sağlanması sonucu geri dönmesi rol oynamış olmalıdır. 1566'da ise sancak nüfusundaki artış o/o 1OO'ü
bulmuş, 57.404'ü müslüman. 44.214'ü
gayri müslim olmak üzere 101.618'e ulaş
mıştı . XVIII. yüzyıla kadar idari durumunu koruyan Harput sancağı bu yüzyılda
Diyarbekir, Malatya, Halep. Urfa. Gümüş
hane ve Yozgat'ı içine alan Keban Madeni Nezareti'ne bağlandı. 1833'te Sivas, Diyarbekir ve Harput yöresi valiliğiyle Maden Nezareti'ni uhdesine alan ıslahatta
görevli Reşid Mehmed Paşa kırk tabur
askerle buraya yerleşti. Daha sonra idari
merkezini Elaziz'e (Elazığ) taşıdı. Bu tarihten sonra idari yapı sık sık değişti ve 1867
yılında Harput vilayetinin adı Ma'mQretülaziz'e çevrildi.
1981 yılına kadar Elazığ'a bağlı bir bucak merkezi olan Harput, Milli Güvenlik
Konseyi'nin 11 Aralık 1980 tarihli Resmi
Gazete'de yayımlanan 34 numaralı kararına uyan 8. Kolordu Sıkıyönetim Komutanlığı'nın 3 Şubat 1981 tarihli ve 25 numaralı bildirisiyle belediye sınırları içine
alınmıştır.
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Harput'ta doğdu . Asıl adı Abdüllatif
Lutfi'dir. Ailesi hakkında fazla bilgi bulunmamakta, ancak doğumundan yaklaşık üç asır önce Harput'un Germili köyüne yerleşen Koca Mehmed Ağa'nın büyük oğlu Mustafa Ağa'nın beşinci nesilden tarunu olduğu kaydedilmektedir. ilk
tahsilini Harput'ta, yakın akrabası Müftü Ömer Nalml Efendi'den ders alarak
tamamladı. Ardından istanbul'a gidip
Fatih medreselerine girdi. Buradan icazet aldıktan sonra Adana'ya geçerek bir
müddet ders okuttu ve orada evlendi. Abdüllatif Efendi bir süre sonra ailesiyle birlikte istanbul'a döndü ve hemen ardın
dan Beyazıt Camii dersiamlığı ile Meclis-i
Tedkikat-ı Şer'iyye üyeliğine tayin edildi.
Muhtemelen aynı şeyhe bağlı olmaktan
kaynaklanan dostlukları sebebiyle dönemin Ticaret ve Nafia Nazırı Zihni Paşa'nın
uzun süre ilmi müşavirliğini yaptı. Paşa
nın 1891 yılında Selanik valiliğine tayin
edilmesi üzerine bütün resmi görevlerinden istifa edip onunla birlikte Selanik'e
gitti ve on yıl kadar orada kaldı.
Hüseyin Vassaf, Abdüllatif Harpüti'nin
ilk gençlik yıllarında Harput'taki Nakşi 
bendiyye meşayihinden Beyzade Hacı Ali
Efendi'ye intisap ettiğini. İstanbul'a geldikten sonra ise Şeyhülislam Uryanlzade
Esad Efendi'ye bağlandığını. son olarak
da uzun süre Divan-ı Hümayun Kalemi'nde görev yapan Necib Efendi'ye intisap
ettiğini belirtir (Sefine, IV, 61 -62, 65; krş .
DİA, VIII. 274) Harpüti'nin, aynı şeyhe
bağlı olan Zihni Paşa ile Selanik'te bulunduğu yıllarda o bölgedeki birçok Halvetl şeyhiyle görüştüğü, bu sırada Nevrekop'taki bir Halvetl şeyhinden çok etkilendiği kaydedilmektedir (Sunguroğlu,
ll, 142).

Abdüllatif Harpütl. 1901 yılında Selanik'ten istanbul'a dönünce Darülfünun'a
ilm-i ketarn müderrisi olarak tayin edildi
ve 29 Cemaziyelahir 1319 (13 Ekim 1901)
tarihinde kendisine haremeyn payesi tevcih edildi (İlmiyye Salnamesi, s. 63). Aynı
yıl huzur dersleri muhataphğına seçildi
(Ebül'ula Mardin, ll-lll. 274). Darülfünun'daki hacatığı yanında Medresetü'l-vaizln'-

de de ketarn dersleri okutan Harpüti
191 O'da hacca gitti, orada verdiği Arapça vaazlar alimler tarafından takdirle karşıtandı (Sunguroğlu, ll, 142). Beyazıt Camii dersiamhğı sırasında birkaç defa toplu icazet verdi. En ünlü öğrencisinin Tokatlı Mehmed Nüri Efendi olduğu kaydedilmektedir (Albayrak. IV, 38)
istanbul'da vefat eden Abdüllatif HarpOt! Merkezefendi Kabristanı'na defnedildi. Ondan söz eden bazı yeni araştırma
larda, büyük bir ihtimalle hicrl ve rüml tarihlerin birbirine karıştırılmasından kaynaklanan bir yanlışlık sebebiyle. miladi
karşılığının 1914 olduğu belirtilerek ölümü için 1330 ve 1333 şeklinde iki farklı
tarih verilmektedir (mesela bk. Sunguroğlu, II, 142; YeniTürklslamAnsiklopedisi, s. 18). Ancak Harpütl hakkında bugüne kadar yapılan araştırmaların hiçbirinde kaynak olarak kullanılmayan Sefinetü'l-evliya'da (IV, 65) Hüseyin Vassaf'ın
naklettiği mezar taşı kitabesine göre HarpOt! 3 Ağustos 1332 (16 Ağustos 1916)
tarihinde vefat etmiştir. Ayrıca 1332 yılın
da istanbul'da yayımlanan Tarih-i İlm-i
Kelam adlı eserinin sonunda rahatsızlı
ğından söz ederek bu çalışmasını tamamlayamadığını belirtmiş olması da Hüseyin Vassaf tarafından verilen tarihin isabetli olduğunu göstermektedir.
İshak Sunguroğlu, Harpütl'nin tıp doktoru olan ve dönemin iktidarı tarafından
Trablus'a sürgün edildiği sırada Mısır'a
kaçıp Meşrutiyet'in ilanından sonra istanbul'a dönen, ancak doktorluk mesleğini
icra etmeyerek ticaretle meşgul olan Faik
adında bir oğlunun bulunduğunu, bu zatın da vefatında babasının Merkezefendi'deki kabrinin yanına defnedildiğini kaydeder (Harput Yollarında, II, 142).

XIX. yüzyıl sonlarında pek çok Osmanlı
alimi tarafından dile getirilen dini ilimlerin, özellikle ketarn ilminin metot ve muhteva bakımından yenilenmesi fikri , Batı
dünyasında ilim ve felsefe alanında elde
edilen yeni gelişme ve değişmeterin bu
alimlerce de görülüp tesbit edilmesine
dayanmaktadır. Bu dönemin felsefe ve
kelamla meşgul olan ünlü simaları Batı '
da Aristo felsefesinin , dolayısıy l a klasik
kelamla iç içe bulunan eski Yunan düşüncesinin geçerliliğini kaybettiğini, Batı
dünyasında

ilirnde artık deney ve tecrübenin hakim olduğunu, klasik kaynaklarda Dehriyye ve SQfestaiyye şeklinde adlandırılıp mücadele edilen grupların yerlerini materyalist ve pozitivist inkarcı akım
ların aldığını, bu gelişmeler karşısında kelam ilminin mutlaka modern Batı felse-
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