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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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ni zamanla kaybederek anonim hale gelmişlerdir. Bunlar, kısa ve yoğun ifadelere
sahip olup genellikle ayrıntılı tasvir ve
tahkiyeden arındırılmış, başlangıç , geliş
me ve sonuç bölümlerini iç içe bulunduran tek birvak'aya dayanan, tek motifli
anlatımlardır. Fıkralar zamana ve mekana bağlı kalmayıp bir düşüneeye örnek
göstermek, herhangi bir durumu açıkla
mak veya toplantılarda konuşmaya canlılık katmak için söylenir. Milletierin ortak
hayat görüşünü, zeka ve hazırcevapithğı
nı yansıtan bu türün örnekleri insanları
güldürürken düşündüren ve terbiye eden
bir özelliğe de sahiptir. İçlerinde bayağı
örnekler görülmekle beraber incelik, felsefi derinlik ve nükte taşıyan fıkralar daha .çoktur. Esas öğesi insan olan fıkraların
konularını gülünç hayat olayları, insantoplum ilişkilerinde düşünce ve davranış
farklarının doğurduğu çatışmalar. insanlığın dramı gibi her türlü hayat hadisesi
teşkil etmektedir.
Fars edebiyatında da güzel ve kısa hikayeler için latife kelimesi kullanılmıştır.
Bu türde "letayifname. letayif ve zarayif.
latlfeha, gencine-i latlfe. keşkul'' gibi adlar altında manzum ve mensur eserler
yazılmıştır. Ni'metullah-ı Veli'nin Le tayitü 't-taşavvuf'u. Hüseyin Vaiz-i Kaşifi'nin
Letayifü 't-tava'if'i (Tahran 1957) ve Mirza Mehdi Şükuhl'nin Letait ü Zara'i/'i
gibi eserlerde konu irfan ve hikmettir. Ayrıca Sa'dl-i Şlrazl'nin Gülistan. Ubeyd-i
Zakani'nin Risale-i Dilgüşa ve Cami'nin
B ah aristan gibi eserlerinde de latife türü kısa ve öz hikayeler yer alır.
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İnsandaki ilahi cevhere işaret eden

L

tasavvuf terimi.

Onun insandan başka hiçbir varlıkta tecellisi söz konusu değildir. Bundan dolayı
insan maddi yapısı itibariyle "alem-i sagir" (küçük alem), taşıdığı bu ilahi hakikat
itibariyle "alem-i keblr"dir (büyük alem) ve
yine bu sebeple insan Allah ' ın yeryüzündeki halifesi olarak kabul edilmektedir.
Göklerin, yerin ve dağların yüklenmekten
korkup çekindiği ilahi emaneti insanın
yüklenmiş olması da (el-Ahzab 33/72)
bundan dolayıdır. İnsandaki bu ilahi latife Allah Teala'nın "kün" (ol) emriyle yaratılmıştır, ancak ölümsüzdür; bedenin ölümüyle ölmez. Cisim ve ar az değildir; kendi kendiyle kaimdir. Hem kendini hem
yaratıcısını hem de evreni idr ak eder. Bu
özellikleriyle emir ve nehiylere muhatap
kılınmıştır.

_j

Sözlükte "ince, yumuşak şey; şaka" angelen latlfe kelimesi tasawuf
terimi olarak "son derece ince bir mana
ifade eden, kelimelerle açıkça anlatılama
yan, işaret yoluyla ehline söylenilebilen,
tadılarak ve yaşanarak öğrenilen bilgiler" anlamında kullanılmıştır (et-Ta'rifat,
"latife" md.; Kaşanl , s. 83). Sufiler. insanı
insan yapan ve onun hakikatini oluşturan
ruhani cevhere "latlfe-i rabbaniyye" veya
"ruh-i menfGh", bu ilahllatifenin nefse en
yakın mertebesine de "latlfe-i insaniyye"
adını vermişlerdir. Latlfe-i insaniyyeye
"kalb, nefs-i natıka, hakikat-i insan" da
denmektedir.
lamlarına

Sfıfilere göre insan, "anasır - ı erbaa"
denilen dört unsurla (toprak, su. hava ve
ateş) altı latifeden meydana gelmiştir. Bu
altı latifeden biri halk alemine, diğerleri
ise emir alemine aittir. Halk alemine ait
olan latifeye "nefs-i hayvani" (nefs-i şeh
vani) adı verilir. Emir alemine ait olan latifeler kalb, ruh, sır, hafi ve ahfadır (bk.
LETAİF-i HAMSE). Emir alemine ait olan
latifelerin makamı arşın üzerinde olduğundan bunlara "all latifeler", halk alemine ait olan nefs-i hayvani ile dört unsurun makamı arşın altında olduğu için
bunlara da "süfll latifeler" denmektedir.
Cenab-ı Hak bir insanı yarattığında dört
unsurla bu latifelerin her birini bedendeki yerlerine tevdi eder.

İnsandaki ruhanllatifeler insanı insan
yapan, onun "eşref-i mahlukat" o lmasını
sağlayan ve onun hakikatini oluşturan ilahi bir cevherdir. Akl-ı ewel. levh-i mahffız, hakikat-i Muhammediyye, nfır-ı Muhammed! ve nefs-i külll gibi isimler verilen bu ilahi hakikatin mazharı insandır.

Sfıfiler, her insanda yaratılış itibariyle
mevcut olan bu ilahi Iatifenin fonksiyonlarını icra edebilmesi için seyrü sülCık adı
nı verdikleri ruhi eğitimin şart olduğunu
söylemişlerdir. Onlara göre böyle bir eği
timden geçmeyen insanlar nefs-i hayvaninin hakimiyeti altına girer, maddi arzularının esiri olur ve manevi alanda hiçbir ilerleme kaydedemez. Tasawuf ehlinin ve tarikat pirlerinin geliştirip uyguladığı seyrü sülfık adı verilen terbiye usulleri insandaki ilahi latifenin onun hayatına
hakim olmasını sağlamayı amaçlar. Sfıfi
ler. kamil bir mürşidin denetiminde şu
urlu ve disiplinli bir kulluk neticesinde
seyrü sülfıkünü tamamlayan dervişte
ruhanllatifelerin hakim hale geleceğine,
kalbinde marifet ve muhabbet-i ilahi nurları parlayacağına, ilahi mükaşefe ve müşahedelere mazhar olacağına inanırlar.
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