LAT
bül eden kutsal bir bölge vardı ki burada
da ağaç kesrnek ve avianmak yasaktı.
Taifteki önemi. s u nağının bulunduğu bu şehrin ekonomik ve turistik
cazibesinden kaynaklanıyordu . Kureyşli
ler ile Sakifliler arasındaki rekabet ve düş
manlık sebebiyle Taift eki beyaz taş Mekke'deki siyah taşın (Hacerülesved) ka rşılığı
kabul edilmiş ve Taif bir tür hac mekanı
olmuştur. Kabileler arası görüşmeler sonucunda Kureyşliler, Taifliler'e karş ı olmalarına rağmen Ult kültünü benimsemişlerdir. Uzzateyn (iki Uzza) diye adlandırılan Lat ve Menat eskilikierine rağmen
en önemlileri olan Uzza'nın kızları olarak
kabul edilmiştir.
Lat' ın sunağı Hz. Peygamber'in emriyle
yıkılmış. bu sırada başlarına bir felaket
gelmesinden kaygılarran Sakifliler yıkım
işini korku içinde izlemişler, kadınlar örtülerini yırtarak dövünmüş lerdir. Mugire
b. Şu'be'nin görevlendirildiği yıkım işi tamamlan ın ca Resul-i Ekrem 'in emriyle
oradaki altın ve değerli taşlardan oluşan
hazine Ebu Süfyan'a verilmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de Lat ismi Uzza ve Menat ile birlikte anılmaktadır(en-Necm 53/
19-20; ayrıca bk. GAAANI J5.). Hadislerde
müşrik Araplar'ın Lat, Men at ve Uzza'ya
yemin ettikleri. yanlışlıkla Lat ve Uzza'ya
yemin eden kişinin hemen kelime-i tevhidi söylemesi gerektiği belirtilmekte, Lat
ve Uzza'ya tapınılıncaya kadar kıyameti n
kopmayacağı bildirilmektedir (Müsned,
1, 183, 186-187,265,303,368, 370; Buhar!,
"Edeb", 74; "İsti'~an", 52, "Eymfm ve'nnü~ür", 5, 7; Müslim, "Şıfatü'l-münafıl).ln",
38) -
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isimlerinden
(esma-i hüsna) biri.
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Sözlükte "nazik ve merhametli davranmak, iyi muamele etmek" anlamındaki
Iut f kökünden s ıfat olan !atif kelimes i
"nazik ve yumuşak davranan, yumuşak
lıkla muamele eden" demektir. Aynı kelime fetaf et kökünden tü remiş kabul edilerek "ince ve şeffaf, küçük ve hacimsiz
olan" manasında da kullanılır. Latlf Allah ' ın isim lerinden biri olarak "fiillerini
rıfk ile gerçekleştiren , kulla rına iyilik ve
merhamet eden, yaratı lmışların ihtiyacı 
nı en ince noktasına kadar bilip sezilmez
yollarla karşılayan, zatı duyularla alg ıla
namayan, en gizli ve ince hususları dahi
bilen" anlamları n a gelir (Ragıb el-isfahanl, el-Müfredat, "ltf' md.; Lisanü'l-'Arab,
"ltf'' md )
Latıf ismi Kur ' an - ı Kerim'in yedi yerinde geçmektedir. Her ne kadar bazı alimler latlfte "lutuf ve ihsanda bulunma"
manasının ağır bastı ğım söylüyorsa da
(İbn Furek, s. 53; Fahreddin er-Razl, s. 253254) Kur'an'daki bütün kullanılışiarın da
"hiç kimse tarafından bilinip sezilemeyen
en ince noktalara vakıf olma" anlamının
hakim olduğu görülmektedir. Özellikle
Allah ' ın, insanların bütün gizli konuşma
ları ile zihin ve gönüllerinde barınd ırdı k
ları düşünce ve d uygulara vakıf olduğunu
ve yaratıcı vasfı taşıyan bir varlığın bilmemesinin söz konusu edilemeyeceğini ifade eden ayetlerde (el-Mülk 67/13-14). Hz.
Lokman'ın, oğluna öğüt verirken her davranışının -hardal tanesi kadar bile olsa, bir
kayanın içinde, göklerde veya yerin derinliklerinde de bulunsa- Allah tarafından
bilinip ortaya çıkarılacağı yolunda uyarı
da bulunduğunu beyan eden ayette (Lo kman 31/16). ayrıca Hz. Peygamber'in eş
lerine hitap eden ayette (ei-Ahzab 33/34)
geçen !atıf isminin bilmeye yönelik muhtevası açıkça ortaya çıkmaktadır. Bunun
yanında Hz. Yusuf'un mazhar kılındığı ilahi nimetlerden söz eden (Yusuf 1211 oo) .
Cenab-ı Hakk'ın i ndirdiği yağmurla yer
yüzünü yeşertmesi ve kullarına dilediği nimetleri vermesinden bahseden (elHac 22/63; eş-Şura 42/19) ayetlerde geçen !atıf isminde "ikram ve ihsan" manasının ağırlık kazandığını söylemek mümkündür. En'am suresinde hiçbir gözün
Allah' ı idrak edemeyeceği, fakat O'nun
yaratılmışların bütün idrak vasıtalarını
i hata ettiğini ifade eden ayette ise (6/ ı 03)

hem zat-ı ilahiyyenin belli şartlar çerçevesinde fonksiyoner olabilen insana ait
göz idrakinden münezzeh olduğu hem
de kendisinin her şeyi görüp bildiği manası hakimdir. Latıf. yer aldığı yedi ayetin
beşinde hablr ismiyle birlikte ve ondan
önce yer alm ıştır. Böylece iki isim ilahi ilmin enginliğini ve derinliğini ifade etmede birbirini desteklemiş. ayrıca Allah'ın
lutuf ve ihsanının yerli yerinde oluşunu
vurg ul amıştı r. Latıf, hem Tirmizi ("Dacavat"' 82) hem de İbn Mace'nin ("Du<a"''
ı O) esrna-i hüsna listesinde yer almış, ayrıca hablr ismiyle birlikte başka hadis rivayetlerinde de geçmiştir (Müslim, "Cena'iz" , 103; Nesil.l, "Cena'iz", 103).
Esrna-i hüsna üzerinde duran alimler,
kelimenin Kur'an'daki kullanı lı 
şma dayalı olarak verilen m analara temas
ettikten başka lutf kökünün içerd i ği "küçük ve çelimsiz olma" an lamının Allah'a
nisbet edilemeyeceğini vurgulamıştı r. Cen ab-ı Hakk'ın insanlara olan lutuflarının
hem maddi hem manevi. hem dünya hayatına hem ahirete yönelik olduğu şüp
hesizdir. Ancak ahiretle ilgili lutufların
müminlere has olacağ ı unutu lmamalıdır.
yukarıda

İlahl lutufların çeşitleri hakkında Kuşey

ri'nin başlattığı bir anlatım tarzı Gazzall'de genişleyerek devam etmiş, Fahreddin
er-Razi de Gazzall'den alıntılar yapmıştır
(Levami'u'l-beyyinat, s. 253-255). Gazzall.
fiilde şefkat ve nezaketle idrakte nüfuz
ve incelik bir araya gelince lutfun manasının tamamlanacağın ı söyler ve bunun
sadece Allah'ta bulunduğunu belirtir (elMakşadü '1-esna, s. ll O-lll). Yine Gazzall,
!atıf isminden ilham alarak kulun edinebileceği niteliğin şundan ibaret olduğunu
kaydede r : Allah'ın kullarına müşfik davranmak; Allah'a ve ahiret mutluluğuna
davet ederken şiddet ve taassuba kapıl 
madan, tartışmaya girmeden nezaket ve
yumuşaklıkla hareket etmek. Bu çağrı konusunda takip edilecek en güzel yöntem
çağrı sahibinin kabul görmüş güzel davranışlar sergilemesidir. Bu yöntem tumturaklı sözlerden çok daha etkili ve başa
rılıdır (a.g.e., s. lll).
Latlf "en gizli ve ince hususları bilen" ·
alim ve hablr isimleri, "kullarına iyilik ve merhamet eden" manasıyla
ber, rahman, rauf ve kerim isimleri, "zatı
duyularla algılanamayan" anlamıyla da
batın ismiyle muhteva yakınlığı içinde bulunur. Latıf ismi bu marraların birincisine
göre sübutl, ikincisine göre fiili, üçüncüsüne göre de tenzihl isim ve s ıfatlar grubuna girer.
manas ıyla
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Sözlükte "insanları güldüren, neşelendi
ren hoş ve güzel söz, özellikle şaka. espri"
anlamına gelen Iatife (çoğu 1u letaif) kavram olarak sözle ifade edilmesi güç ince
mana, kal be doğan duygu; güldürecek tuhaf söz ve hikayeyi ifade eder. Latife ve
daha sonraki adlandırılışıyla fıkra anlatım
bakımından hikaye, güldürme yönünden
de gülmece karakteri taşıdığı için bu iki
tür arasında görülmüştür (Levend.I. 156).
Kaşgar lı Mahmud'un küg ve kü lüt kelimeleriyle karşıladığı. "halk arasında ortaya çıkıp insan ları güldüren şey, halk arasında gülünçolan nesne" diye açıkladığı
tür için Kırım, Kazan, Türkmenistan, Özbekistan ve Uygurlar'da latife kelimesi
yaygındır. Ayrıca Azerbaycan Türkçesi'nde. zarafat, Başkı rt Türkçesi'nde şayar 
tıv , Kazakça'da kalj ın, Kırgızca'da t am aşa. azil , Özbekçe'de hiizil, Tatarca'da şa
yartu. Türkmence'de değişme, oyun etme ve Uygur Türkçesi'nde hazi! . çakçak
kelimeleri latife karşılığı olarak kullanıl
maktadır.

Türk edebiyatında ilk yazılı örneklerine
Divanü lugiiti't-Türk, Kutadgu Bilig ve
Dede Korkut hikayeleri gibi islami edebiyatın ilk dönem eserlerinde rastlanan tatifenin Osmanlı devri edebiyatı içinde edebi
bir terim halini alarak kullanılması XVI.
yüzyıldan sonradır. Bu dönemden itibaren latifelerin toplanıp yazıldığı mecmualara "Ietaif. Ietaifname" adı verilmiştir.
Latifeler müstakil bir eser içinde bir araya
getirildiği gibi çeşitli konulardaki eserIerde de yer almıştır. XIII. yüzyıldan XIX.

kadar başta Mevlana Celaleddin-i
Rumi olmak üzere birçok şair ve düşün ür
tasawuf, hikmet ve felsefeye dair eserlerinde nesilden nesile intikal eden latifelere yer vererek ifadelerini zenginleştir
miştir. idrls-i Bitlisl, edebi üslupla kaleme
aldığı Heş t Bihişt adlı eserini şiirler yanında önemli m iktarda latifeyle de süslemiştir.

Latifeler söylendikleri dönemin dil ve
üslup özellikleriyle halk deyim ve söyleyiş
unsurlarını içermeleri yanında cemiyet
hayatına ve tarihi. edebi sirnalara ışık
tutmalarıyla da önem taşır. Bunların içinde zaman zaman maksadı aşan anlatım
Iara ve müstehcen olanlara da rastlanmaktadır. Lamii Çelebi, derlediği latifeleri oğlu Abdullah Çelebi'ye verirken onu
insana bir şey kazandırmayan ve boş şa
kalardan ibaret olan bu sözlere karşı uyarır. Latifelerin bir söz oyunu olma özelliğine de işaret eden Lamii. bunları değerli
kılan şeyin içlerinde taşıdıkları hikmetler
olduğunu belirtir.
Latifeleri toplayan

başlıca çalışmalar

arasında Hatiboğlu'nun

(XIV-XV yüzyıl)
Letaifname (Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr. 3326; Birgül Özel yüksek
lisans ça lı şmas ı olarak bu eseri latin harflerine çevirmiştir. bk. bibl.). LamiiÇelebi'nin (ö. 93811 532) derlerneye başlayıp oğ
lu Abdullah Çelebi tarafından tamamlanarak tertip edilen Letdifnô.me (Mecma-i
Letaif, iü Ktp .. TY. nr. 762. 3814, 7622; Latin harfleriylesadeleştirilmiş yayımı. Latifeler, haz. Yaşar Çalışkan. istanbul 1978).
Zatl'nin (ö. 953/1546) Letdif, Hüsam Sahraviyyü'I-Cülugl'nin (XVI. yüzyıl) Kanuni
Sultan Süleyman adına hazırladığı Hamam e, Bursa lı Cinani'nin (ö. ı 004/1595) III.
Murad'ın emriyle hazırladığı Bedayiu'lasar, yazarı bilinmeyenRô.znô.me(iÜ Ktp ..
TY. nr. 493). Fehlm-i Kadim'in (ö. 1057/
164 7) içinde seksenden f azla latifenin bulunduğu Tercüme-i Letô.yif-i Kümmelin,
Müneccimbaşı Derviş Ahmed Dede'nin
( ö. 1113/ 1702) Ubeyd-i Zakani'nin Risô.le-i Dilgüşa adlı eserinden çevirdiği Letdifname (iü Ktp .. TY. nr. 2578) ve Tokatlı
Ebubekir Kani'nin (ö. 120611792) Letaif
(iü Ktp .. TY. nr. 3027. 5604) adlı eserleri
sayılabilir.

Latife kelimesi, bu türü n yeni bir hareket kazandığı XIX. yüzyılın ikinci yarısın 
dan itibaren fıkra, nükte, nekre vb. kavramlarla eş anlamlı olarak kullanılmaya
başlanmıştır. XIX. yüzyılın son çeyreğinde
daha çok sözlü geleneğin malı olan bu türe ait örneklerin derlenip yayımlandığı ki-

taplarda "letaif"

adının yanı sıra

özellikle
kelimesi de yer almaya
başlamıştır. Bu dönemde hazırlanan derlemeler arasında Faik Reşad'ın Gencine-i
Letaif (istanbul 1299). Mecmua-i Letaif
(İstanbul 1315) ve Külliyyat-ı Letô.if (I-ll.
İstanbul1328); Ahmed Fehml'nin Letdif-i
Fıkarat (İstanbul ı 304); Avanzade Mehmed Süleyman'ın Mükemmel Hazine-i
Letdif(İstanbul 1315); Mehmed Tevfik'in [Çaylak] Nevadirü'z-zaraif (İstan
bul1299). Letô.if-i Nasreddin (İstanbul
1299). Bu Adem (İstanbul 1299-1301) ve
Hazine-i Le telif (İstanbul 1302-1303) adlı
eserleri ilk sırada gelen çalışmalardır.
"fıkarat" (fıkralar)

ilk çeyreği içinde önemli
gösteren edebiyat tarihi çalış
malarıyla halk edebiyatının bir ürünü olarak ele alınan bu tür için bir süre latife ve
fıkra kelimeleri birlikte kullanılmış, daha
sonra yaygın olarak fıkra türü n adını karşılamıştır. Günümüzde fıkra halk edebiyatında bir terim olarak halkın meydana
getirdiği realist. güldürücü küçük hikayeler için kullanılmaktadır.
XX.

yüzyılın

gelişmeler

XIX. yüzyılın başlarından itibaren ve
özellikle Cumhuriyet döneminde halk arasında yaygın olarak anlatılan fıkralar üzerinde çeşitli araştı rmalar yapılmıştır. Dursun Yıld ırım 'ın Bektaşi tipine bağlı fıkra
lar üzerinde yaptığı doktora çalışması yanında (bk. bibl.) Hikayet-i Hoca Nasreddin adıyla çeşitli kütüphanelerde yer
alan birçok yazma kitap. ayrıcaLetaif-i
Hô.ce Nasreddin Efendi, Meşhur ve
Mütearif Hace Nasreddin Letdifi ve
Kenannda Mahfiruze Sultan ile Raz-ı
Nihan Hikdyeleri adıyla birçok defa basılmış eserler mevcuttur (Bozyiğit. s. 1621 ). Bektaşi ve Nasreddin Hoca fıkralarına
göre halk arasında daha az yaygın olan
fıkraları içeren bazı kitaplar da şunlardır:
Hasan Hüseyin Derin, Bekri Mustafa Fık
raları (İstanbul 1965); İncili Çavuş ve
Bekri Mustafa Fıkralan (İstanbul1965);
Erdoğan Tokmakçıoğlu, Bütün Fıkrala
nyla Bekri Mustafa (İstanbul 1983). Bütün Fıkralanyla İncili Çavuş (İstanbul
1983); Selam i Münir Yurdatap Bekri
Mustafa'nın Latifeleri (İstanbul 1970).
Bu arada doktor, öğrenci, öğretmen, muhasip gibi meslek mensupları veya topluluklar hakkında anlatılan fıkralardan oluş
muş kitapların yanı sıra çeşitli yörelere
ve meşhur şahsiyetlere ait fıkraları içeren
kitaplar da vardır (Bayrak. s. 3 17-322).
Daha çok sözlü

geleneğin

fıkralar başlangıçtaki

ürünü olan
ferdi karakterleri-
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