
LATiFE 

ni zamanla kaybederek anonim hale gel
mişlerdir. Bunlar, kısa ve yoğun ifadelere 
sahip olup genellikle ayrıntılı tasvir ve 
tahkiyeden arındırılmış, başlangıç , geliş

me ve sonuç bölümlerini iç içe bulundu
ran tek birvak'aya dayanan, tek motifli 
anlatımlardır. Fıkralar zamana ve meka
na bağlı kalmayıp bir düşüneeye örnek 
göstermek, herhangi bir durumu açıkla
mak veya toplantılarda konuşmaya can
lılık 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, fel
sefi derinlik ve nükte taşıyan fıkralar da
ha .çoktur. Esas öğesi insan olan fıkraların 
konularını gülünç hayat olayları, insan
toplum ilişkilerinde düşünce ve davranış 
farklarının doğurduğu çatışmalar. insan
lığın dramı gibi her türlü hayat hadisesi 
teşkil etmektedir. 

Fars edebiyatında da güzel ve kısa hi
kayeler için latife kelimesi kullanılmıştır. 
Bu türde "letayifname. letayif ve zarayif. 
latlfeha, gencine-i latlfe. keşkul'' gibi ad
lar altında manzum ve mensur eserler 
yazılmıştır. Ni'metullah-ı Veli'nin Le tayi
tü 't-taşavvuf'u. Hüseyin V aiz-i Kaşifi'nin 
Letayifü 't-tava'if'i (Tahran 1957) ve Mir
za Mehdi Şükuhl'nin Letait ü Zara'i/'i 
gibi eserlerde konu irfan ve hikmettir. Ay
rıca Sa'dl-i Şlrazl'nin Gülistan. Ubeyd-i 
Zakani'nin Risale-i Dilgüşa ve Cami'nin 
B ah aristan gibi eserlerinde de latife tü
rü kısa ve öz hikayeler yer alır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ahmet Bican Ercilasun v.dğr., Karşılaştırmalı 
Türk Lehçeleri Sözlüğü, Ankara 1991, I, 536-
537; Birgül Özel, Lettiyif·name(yüksek li sans te· 
zi, 1995). MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü; Lamii, 
Lati{eler(haz. Yaşar Çalışkan), istanbul 1978, s. 
11-12, 13, 86, 89, 146; Hilmi Yücebaş, Hiciv 
Edebiyatı Antolojisi, istanbul 1961, s. 86, 90; 
Hasan Basri Çantay, Zeka Demet/eri, istanbul 
1962, s. 9, 16, 21, 76; Agah Sırrı Levend. Türk 
Edebiyatı Tarihi, Ankara 1973, I, 156; Dursun 
Yıldırım. Türk Edebiyatında Bektaşi Tipine 
Bağlı Fıkralar, Ankara 1976, s. 1-13; Nevzat Gö
zaydın, "Türk Fıkraları üzerine Bir Tasnif Dene
mesi", Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu 
Bildirileri, Ankara 1977, s. 204-207; Nihat Sami 
Banarlı, Şiir ve Edebiyat Sohbet/eri, istanbul 
1982, s. 245; Pertev Naili Boratav, Falklor ve 
Edebiyat-2, istanbul 1983, s. 292-295, 318-
327; Şükrü El çin, Halk Edebiyatına Giriş, Anka· 
ra 1986, s. 566-581 ; H. Esat Bozyiğit, Nasred· 
din Hoca Bibliyogra{yası Üzerine Bir Deneme, 
Ankara 1987; ibrahim Altunel. Anadolu Mahal· 
li Fıkra Tipleri Üzerine Bir Araştırma (doktora 
tezi, 1990), SÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 13; 
Fikri ve Felsefi Yönüyle Nasreddin Hoca Sem
pozyumu Bildiri/eri, Konya 1991 , s. 40; Zeynep 

110 

Korkmaz v.dğr., Türk Dili ve Kampasizyon Bil
gileri, Ankara 1991, s. 219; Sa im Sakaoğlu, 
Türk Fıkraları ve Nasrettin Hoca, Konya 1992, 
s. 13-41; Hüseyin RezmcCı, Enva-i Edebi, Meş· 
hed 1372 hş ., s. 181-184; M. Ali Taberi, Zübde
tü 'l-fışfır, Tahran 1372 hş. , s. 338-340; iskender 
Pala, Güldes te, Ankara, ts. (Akçal! Yayınları). s. 
1, 6, 7; Mehmet Bayrak, Halk Gülmecesi, Anka· 
ra 2001; Mehmet Çavuşoğlu, "Letayif-Name
ler ve Nasreddin Hoca", Türk Edebiyatı, XXIII/ 
255, istanbul 1995, s. 23-24; Mustafa Kutlu, 
" Letaif, Letaifname" , TDEA , VI , 81; " Fıkra", 
Yeni Türk Ansiklopedisi, istanbul 1985, lll , 916· 
917 . 

li] İBRAHİM A LTUNEL 

r 

L 

LATİFE 
(~f) 

İnsandaki ilahi cevhere işaret eden 
tasavvuf terimi. 

_j 

Sözlükte "ince, yumuşak şey; şaka" an
lamlarına gelen latlfe kelimesi tasawuf 
terimi olarak "son derece ince bir mana 
ifade eden, kelimelerle açıkça anlatılama
yan, işaret yoluyla ehline söylenilebilen, 
tadılarak ve yaşanarak öğrenilen bilgi
ler" 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. 

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 la
tifeler kalb, ruh, sır, hafi ve ahfadır (bk. 
LETAİF- i HAMSE). Emir alemine ait olan 
latifelerin makamı arşın üzerinde oldu
ğundan bunlara "all latifeler", halk ale
mine ait olan nefs-i hayvani ile dört un
surun makamı arşın altında olduğu için 
bunlara da "süfll latifeler" denmektedir. 
Cenab-ı Hak bir insanı yarattığında dört 
unsurla bu latifelerin her birini beden
deki yerlerine tevdi eder. 

İnsandaki ruhanllatifeler insanı insan 
yapan, onun "eşref-i mahlukat" olmasını 
sağlayan ve onun hakikatini oluşturan ila
hi bir cevherdir. Akl-ı ewel. levh-i mah
ffız, hakikat-i Muhammediyye, nfır-ı Mu
hammed! ve nefs-i külll gibi isimler veri
len bu ilahi hakikatin mazharı insandır. 

Onun insandan başka hiçbir varlıkta te
cellisi söz konusu değildir. Bundan dolayı 
insan maddi yapısı itibariyle "alem-i sa
gir" (küçük alem), taşıdığı bu ilahi hakikat 
itibariyle "alem-i keblr"dir (büyük alem) ve 
yine bu sebeple insan Allah'ın yeryüzün
deki 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 lati
fe Allah Teala'nın "kün" (ol) emriyle yara
tılmıştır, ancak ölümsüzdür; bedenin ölü
müyle ölmez. Cisim ve ar az değildir; ken
di kendiyle kaimdir. Hem kendini hem 
yaratıcısını hem de evreni idr ak eder. Bu 
özellikleriyle emir ve nehiylere muhatap 
kılınmıştır. 

Sfıfiler, her insanda yaratılış itibariyle 
mevcut olan bu ilahi Iatifenin fonksiyon
larını icra edebilmesi için seyrü sülCık adı
nı verdikleri ruhi eğitimin şart olduğunu 
söylemişlerdir. Onlara göre böyle bir eği
timden geçmeyen insanlar nefs-i hayva
ninin hakimiyeti altına girer, maddi ar
zularının esiri olur ve manevi alanda hiç
bir ilerleme kaydedemez. Tasawuf ehli
nin ve tarikat pirlerinin geliştirip uygula
dığı seyrü sülfık adı verilen terbiye usul
leri 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 nur
ları parlayacağına, ilahi mükaşefe ve mü
şahedelere mazhar olacağına inanırlar. 
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