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Kastamonu'da doğdu. Evsfıf-ı İstanbul 
adlı eserinde geçen bazı ifadelerden ha
reketle (İÜ Ktp., TY. nr. 375, vr. 2b, 62a) 895-
896 (1490-1491) yıllarında doğmuş oldu
ğu söylenebilir. Asıl adı Abdüllatif olup La
tlfi'yi mahlas olarak kullanmıştır. Ceddi 
Fatih Sultan Mehmed devri şairlerinden, 
Akşemseddin'ın oğlu Harndi Çelebi'dir. 
Latifi tahsiline Kastamonu'da başladı. 
Kendi eserlerinde ve tezkirelerde verilen 
bilgilere göre iş bulmak amacıyla yirmi
yirmi beş yaşlarında iken istanbul'a gitti. 
On-on beşyıl istanbul'da kalan şair, dev
rin defterdan İskender Çelebi'ye sunduğu 
mensur bir bahariyye dolayısıyla (Süley
maniye Ktp ., Ali Nihad Tarlan, nr. 89, vr. 
l5b-l6b) Belgrad imareti'nin katipliğine 
tayin edildi. İskender Çelebi'nin defterdar
lığı 932-941 ( 1526-1535) yıllarında oldu
ğuna göre tayini bu iki tarih arasında ve 
Evsfıf-ı İstanbul'un telitinden sonra ol
malıdır. Kanuni Sultan Süleyman devri in
'am kayıtlarından onun 939'da (532-33) 
istanbul'da bulunduğu ve iki bayramda 
sunduğu kasideler karşılığında beşer yüz 
akçe in'am aldığı anlaşılmaktadır (Erün
sal, sy. 4 [ 1984 ı. s. 16) Uzun süre Belgrad'
da kalan Latifi 950'de (1543) istanbul'a 
dönerek yine bazı imaret katipliklerinde 
bulundu. 953 (1546) yılında tezkiresini 
hazırlayıp Kanuni Sultan Süleyman'a tak-
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dim etti ve Ebu Eyyüb-i Ensari Vakfı ka
tipliğine getirildi. 960'ta ( 1553) bu göre
vinden aziedilerek Kanuni Sultan Süley
man'ın Rodos imareti'nin katipliğine gön
derildiyse de orada fazla durmayıp Mısır'a 
geçti. Ali Mustafa Efendi Mısır'da da ka
tiplikle meşgul olduğunu söyler (Künhü 'l
ahbtir, İÜ Ktp., TY. nr. 5959, vr. 416a). Bir 
süre sonra istanbul'a dönen Latlfi'nin son 
yılları hakkında yeterli bilgi yoktur. Aşık 
Çelebi 974'te (1566-67) bitirdiği tezkire
sinde, "Hala Mısır'da gah şi'r gah inşa ile 
ibadet-i Huda'ya müvazibdir" derken (Me
şairu 'ş-şuara, vr. ı 07a) tezkiresini 994'te 
( 1586) tamamlayan Kınalızade Hasan Çe
lebi, onun istanbul'da bulunduğunu ve 
hayatının son yıllarını yaşadığını ifade et
mektedir (Tezkire, Il, 835). Kefevi'nin 
Rfıznfıme'sine aldığı Mesihzade'ye ait 
bir mektupta ise Latifı'nin 990'da (1582) 
Mısır'dan Yemen'e giderken bindiği ge
minin batması üzerine boğulduğu bildiril
mektedir (İÜ Ktp., TY, nr. 4098, vr. 106a). 

Tezkiresinde yer alan bazı kayıtlardan 
anlaşıldığına göre Latifı devri n hükümda
rından ve devlet adamlarından umduğu 
ilgiyi görmemiştir. Her ne kadar yazdık
larının halk arasında yayılıp beğenildiğini 
ve eserlerinin padişah tarafından takdir 
edilip bir kısmının onun kütüphanesine 
konduğunu söylüyorsa da zikredilen ka
yıtlarda her kaside sunuşunda diğer şa
irlerden daha az ihsan aldığı görülmek
tedir. Öyle anlaşılıyor ki Latifı devrinde şa
irlik yönüyle pek tanınmamıştır. Gençli
ğinde 500 kadar gazel. otuz üç kaside ya-
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zarak bir divan tertip ettiğini, sonradan 
kendini göstermek için inşa yolunun da
ha iyi bir yol olduğunu farkederek buna 
girdiğini ve yeni bir tarz ortaya koydu
ğunu belirten Latifi kendisini büyük şair
lerle değil münşilerle karşılaştırmakta
dır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde 
derlenen Pervane Bey mecmuasında La
tifi'ye ait çok az sayıda gazel bulunması 
da onun yaşadığı devirde şairlik yönüyle 
pek tanınmadığını gösterir. 

Eserleri. Tezkiresinin mukaddimesin
de kitap, risale, münşeat ve makale ol
mak üzere on iki adet telifi olduğunu söy
leyen Latifi'nin başlıca eserleri şunlardır: 
1. Tezkiretü'ş-şuarfı. Latifi'nin en önemli 
eseri ve Tezkire-i Sehi'den sonra Ana
dolu sahasında yazılan ikinci tezkire olup 
bir mukaddime, üç fasıl ve bir hatimeden 
oluşmaktadır. Alfabetik tertibi, edebi ten
kit ve hükümlerinin objektifliği gibi özel
liklerinden dolayı orüinal bir eser kabul 
edilir. Çeşitli kütüphanelerde 1 00 civarın
da nüshasının bulunması da gördüğü rağ
betin bir ifadesidir. İlk defa İkdamcı Ah
med Cevdet'in bastırdığı eseri (İstanbul 
ı 3 ı 4), Mustafa isen. matbu nüsha yanın
da yazma nüshalarından birini esas alarak 
sadeleştiripyayımlamıştır (bk. bibl.) Ese
rin tenkitli metr.i, -doksan yedi nüshasını 
belirleyerek şecerelerini ortaya koyan ve 
beş nüshayı esas alıp metni tesis eden 
Rıdvan Canım tarafından hazırlanmıştır 

(bk. bibl.). Uzun yıllar ilim adamlarınca 
kaynak olarak kullanılan Ahmed Cevdet 
neşrinden hareketle varılan yargıların bu 
sonuncu çalışmadan sonra yeniden göz
den geçirilmesi gerekmektedir. Sağlam 
olmayan bir yazmaya dayanan Ahmed 
Cevdet neşrinde yer almayan birçok ma
lumat dini, siyasi ve içtimai tarih açısın
dan önem taşımaktadır. Tezkire, Osman 
Reşer (Oskar Rescher) tarafından Ahmed 
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Cevdet neşri esas alınıp dokuz yazma 
nüsha da kullanılarak Almanca'ya çevril
miştir (Latifi's Tezkire, Tübingen ı 950). 2. 
Evsfıt-ı İstanbul. Bir mukaddime, altı fa
sıl ve bir hatimeden meydana gelen bu 
risale 930'da (1524) yazılmışsa da müel
lif yeni bir mukaddi me ekleyerek eserini 
982'de (1574) lll. Murad'a sunmuştur. 
İstanbul'un özelliklerini ve halkının sos
yal hayatını ortaya koyan eserin Nermin 
Suner (Pekin) tarafından hazırlanan yan
lışlarla dolu bir neşri mevcuttur(istanbul 
ı 977). 3. Pusul-i Erbaa. Dört mevsimin 
özelliklerini anlatan, yer yer şiirlerin de 
yer aldığı mensur bir eserdir. Münfıza
ra-i Latiti adıyla İstanbul'da basılan eser 
(ı 28 7) , aslında müstakil bir çalışma olma
yıp mevsimlerle ilgili farklı zamanlarda 
kaleme alınan dört ayrı risalenin (Fasl-ı 
Bahar, Fasl-ı Tabistan, Fasl-ı Hazan, Fasl-ı 
Zemistan) bir araya getirilmesinden oluş
muştur (Sevgi, Beşinci Milletlerarası Tür
koloji Kongresi, I , 263-265) 4. Nazmü'l
cevfıhir. Hz. Ali'nin 207 hikmetli sözünün 
birer kıta ile Türkçe'ye tercümesinden 
ibarettir. Mukaddime ve hatime kısım
ları mensur, alfabetik olarak düzenlenen 
sözlerin tercümeleri ise manzumdur (İs
tanbul Arkeoloji Müzesi K tp., nr. 34 I, vr. 
40b-66b). s. Sübhatü '1-uşşdk. 1 00 hadis 
tercümesi olup baş tarafta yer alan "tev
hid", "na't", "sebeb-i te'llf" ve "evsat- ı pa
dişah" ile sondaki "münacat" ve "tazar
ruat" bölümleri mesnevi tarzında, hadis 
tercümeleri ise kıtalar halindedir (nşr. Ah
met Sevgi, Konya 1 993) . 6. Enisü'l-tusa
hd. Veziriazam Makbul İbrahim Paşa hak
kında nazım-nesir karışık olarak sanat
karane bir üslupla kaleme alınan bu kü
çük risalede Kanuni'nin veziri tarafsız bir 
gözle değerlendirilmektedir. Risalede İb
rahim Paşa'nın faziletleri yanında zaafla
rınada işaret edilmiştir. 7. Evsfıf-ı İbra
him Paşa. İbrahim Paşa'nın katli üzerine 
(ö. 942/ 1 536) kaleme alındığı anlaşılan bu 
mensur risalede paşanın meziyetleri sıra
lanmaktadır. Son iki risale. Latifi'nin İki 
Risfılesi: Enisü'l-fusahfı ve Evsfıt-ı İb
rahim Paşa adıyla Ahmet Sevgi tarafın
dan yayımlanmıştır (Konya ı 986) . İkinci 
risale matbu tezkire nüshasında ve Rıd
van Canım'ın yayımladığı tenkitli tezkire 
metninde de mevcuttur. 8. Esmfı'ü sü
veri'l-Kur'fın. Kur'an-ı Kerim surelerinin 
isimlerini yirmi dokuz beyitte toplayan 
bir risaledir. Latifi, gençliğinde bir divan 
tertip ettiğini söylerse de ( Tezkire, s. 298) 

bugüne kadar böyle bir eser ele geçme
miştir. Ancak çeşitli mecmualarda şiirle
rine rastlanmaktadır. 
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lATIFİYE CAMii 

(bk. ABDÜLLATİF CAMii). 

lATiFOGLU KONAGI 

To kat il merkezinde bulunan 
XIX. yüzyıla ait konak. 

_j 

-, 
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Latifzadeler. Tokat'ın nüfuzlu ayan aile
lerinden biri olup tapu sicil kayıtlarından 
öğrenildiğine göre konak 1291 (1874) yı
lında Latifzade Musa ve Osman tarafın
dan yaptınımıştır (Özgen. s. 45-46). Ayrı
ca cephe mimarisi ve süsleme özellikle
rinden XIX. yüzyıla ait olduğu anlaşılan 
yapıda klasik üslupta bazı eski parçaların 
kullanılması, burada daha önceleri bir 
evin bulunduğunu ve Latifoğlu Konağı'
nın söz konusu evin yerine onun bazı par
çalarından da yararlanmak suretiyle ya
pıldığını göstermektedir. 

Bilhassa iç kısımdaki süslemeleriyle 
dikkat çeken iki katlı konak Türk ev mi
marisinde "dış sofalı" denilen plan tipine 
göre inşa edilmiştir. "L" şeklinde bir pla
nın görüldüğü konağın arkasında. orta-

sında geniş havuza sahip taş döşeli bir 
avlu bulunur. Konağın bugün beyaz bir 
badana tabakasıyla örtülü beden duvar
larının ağaç karkasların arasının kerpiçle 
dotdurulmasından ibaret bir teknikle (hı
mış) örüldüğü bilinmektedir. Alaturka ki
remit kaplı kırma bir çatısı olan yapıda 
çatı ile beden duvarlarını dışa taşkın ge
niş bir saçak ayırır. Ahşap saçağın alt yü
zeyi bezemelidir. 

Konakta her iki katta da "L" şeklinde 
bir plan uygulanmıştır. Alt katta birbiriyle 
bağlantılı iki ayrı sofa ve bu safaya açılan 
odatarla bir hamamdan oluşan düzenle
me görülür. iç kısımda yer alan sofaya üç. 
avluya bağlanan diğer safaya ise hamam
la bağlantılı durumda olan bir oda açılır. 
Kubbeli, iki birim li küçük hamamın dışın
da bu katta bir de mutfak yer alır. Üst 
katta uzunlamasına dikdörtgen bir sofa 
ve bu safayla bağlantılı durumda üç oda 
mevcuttur. Aynı doğrultuda sıralanmış 
bu odalardan en büyüğüne safanın diya
gonal bir geçişle köşeden bağlandığı bey 
odası. paşa odası ya da selamlık denil
mektedir. İki bölümlü olarak düzenlenen 
bu oda önde yatık dikdörtgen bir kısımla 
bunun arkasındaki kubbeli bölümden olu
şur. Arada bu iki bölümü birbirine bağla
yan dilimli kemer burmalı sütunlara otur
maktadır. 

Latifoğlu Konağı'ndaki iç süsleme ah
şap. alçı ve duvar resmi olarak üç grupta 
toplanabilir. Ahşap süslemeler iç mekan
da oldukça geniş yer tutar. Odaların ve 
sefaların tavanlarında, duvarları üstten 
kuşatan kornişlerde, dolap kapakları. ka
pılar, pencereler, raflar, nişlerle kemer ve 
sütun gibi mimari öğelerde dekoratif bir 
ahşap işçiliği görülmektedir. 

Latifoğlu Konağı bey odasının tavanı 


