
LATfFI 

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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Iii AHMET SEVGi 

lATIFİYE CAMii 

(bk. ABDÜLLATİF CAMii). 

lATiFOGLU KONAGI 

To kat il merkezinde bulunan 
XIX. yüzyıla ait konak. 
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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 



Latifoğlu Konağı'nda kalemkarl manzara, meyve ve çiçek 
bezemeleri 

Odaların çivisiz olarak tamamen geçme 
tekniğinin başarıyla uygulandığı , rölyef 
tarzında yüksek kabartma motiflere sa
hip kapıları kayda değer örneklerdir. Özel
likle bey odasının tavan süslemesi ön pla
na çıkar. Ahşap bezemel i tavanın zengin 
bordürlerle çevri li, aşağıya doğru sarkıt 
şekl inde uzanan yivli göbeğiyle son derece 
zengin bir görünüm meydana geti rilmiş

tir. Aynı odada yer alan ocağın davlumbaz 
kısmında küçük nişler ve iri yaprak mo
tiflerinden oluşan alçı süsleme görülür. 
Ayrıca alt katta bey odasının altına gelen, 
doğu yönündeki oda süsleme özellikle
ri açısından dikkat çekicidir. Burada, yine 
tavanda yoğunlaşan ahşap süslemelerin 
dışında duvarlarda bazı kısımlarda çift 
sıra halinde olmak üzere cami. manzara. 
meyve, çiçek buketi tasvir li resimlere yer 
verilmiştir. Gerçekçi bir anlayışın hakim 
olduğu bu çok renkli kompozisyonlar ben
zerlerine Anadolu'da XVII L-XIX. yüzyıllar
da cami, ev gibi yapılarda rastlanan ör
neklerdir. Odadaki ocağın davlumbazı ve 
dayandığı duvar, Osmanlı çinilerinin de
senlerini hatırlatır tarzda tekrarlanan çi
çekli vazo motifleriyle tekstil karakterli bir 
bezemeye sahiptir. Bezerne alçı üzerine 
renklendirilerek uygulanmıştır. 

Uzun yıllar kendi haline terkedilen ve 
bu sebeple tahribata uğrayan yapı, kap
samlı bir restorasyon un ardından 1989 yı
lında m üze olarak ziyarete açılmıştır. Ge
çirdiği restorasyonla bugün tamamen ye
nilen miş olan Latifoğlu Konağı dış safalı 
tipteki planıyla geleneksel Türk evlerine 
ait bir şemayı sürdürür. Yapının cephe 
mimarisi ve süsleme özelliklerinde ait ol
duğu dönemin etkisi açıkça görülür. Ko
nağın üst katında porselen eşya, silah, 
takı ve el işlerinden oluşan eserler sergi
lenmektedir. 
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~ SELDA KALFAZADE 

LAVTA 

L 
Telli bir miisiki aleti. 

_j 

Muhtemelen Almanca Laute veya İtal
yanca liutodan Yunanca'ya laouto şek
linde giren kelimenin kökeni Arapça el
fıddur. Türkçe'ye Almanca'dan geçmiş 
olmalıdır. Bazı eski metinlerde lauta ve 
lağuta biçimlerinde de yazılır. Lavta keli
mesi Türkçe'de üç anlamda kullanılmış

tır. 1. Organalojide bir ses kutusu ile bir 
saptan oluşan telli çalgıların genel adı. 
Kısa ve uzun saplı olarak türlere ayrılan 
lavtalar ayrıca çalınışiarına göre yaylı ve 
mızraplı olarak sınıflandırılır. U d kısa sap
lı, tambur uzun saplı lavtaların en tipik 
örneğidir. Ayrıca ud ve tambur mızraplı; 
keman, kemençe ve re bab yaylı lavtalar
dandır. 2. Rönesans ve erken barak dö
nemlerinde büyük bir rağbetle kullanıl
mış olan Avrupa sazı. Türkçe'de Avrupa 
lavtası, Rönesans lavtası gibi adlarla anı
lan bu saz uda çok benzemekte, ancak 
sapında perde bağları bulunmaktadır. 3. 
XIX. yüzyılın ikinci yarısıyla XX. yüzyılın 

ilk çeyreğinde İstanbul'daki gazinolarla 
çalgılı kahvehanelerde fasıl mOsikisi icra 
edilen profesyonel saz takımlarında yer 
alan telli -mızraplı saz. 

Yapı bakımından olduğu gibi tını bakı
mından da udla tambur arası bir saz olan 
ve geçmişi hakkında çok az bilgi bulunan 
lavtaya Osmanlı ve Doğu minyatüründe 
açıkça teşhis edilebilecek bir şekilde rast
lanmamaktadır. Evliya Çelebi. yaşadığı 
dönemde İstanbul'da kullanıldığını söy
lediği sazlar arasında lavtayı zikretmez. 
Şemseddin Sami Kamus-i Türki'sinde 
kelimenin Arapça uddan geldiğini ve bir 
nevi telli çalgı olduğunu belirtir. RaufYek
ta Bey, lavtanın bas ses veren bir çalgı 

LAVTA 

olarak bilhassa kemençeye refakat etmek 
ve Doğu mOsikisinde uyumlu sayılan 
akarları desteklemek için kullanıldığını, 
ancak son zamanlarda ince saza alınma
sının doğru olmadığını belirtmiştir. 

Lavtanın bilinen en eski resmi, Ende
runlu Fazıl'ın 1793 tarihli HCibdnndme 
ve Zendn-nc'ıme adlı eserinde yer almak
tadır. Burada, "tavşan" adı verilen dansçı
ya kemençe ile birlikte bir lavtanın eşlik 
ettiği görülmektedir. Ayrıca İngiliz Tho
mas Allarn (ö. 1872), İtalyan Amadea Pre
ziosi (ö 1882) ve Giovanni Brindesi (XIX. 
yüzyıl ) gibi sanatçıların İstanbul şehir ha
yatını yansıtan resimlerinde lavtacı tas
virlerine de yer verilmiştir. Saraylı bir ka
dının tasvir edildiği Allarn'un eserinin dı
şındaki diğer tasvirlerde lavtacıların Rum 
oldukları kıyafetlerinden anlaşı l maktadır. 

Ortaçağ'da udun yanı sıra kullanılan bir 
tür lavtanın mevcut olduğunu gösteren 
herhangi bir belgeye rastlanmamıştır. Bir 
Doğu sazı olan lavtanın Mağribiler aracı
lığı ile İspanya'ya, oradan XIV. yüzyılda 
Fransa'ya ve diğer Avrupa ülkelerine geç
tiği kabul edilmektedir. 

Lavtanın XIX. yüzyıldaki biçimini Orta
çağ sonlarında Batı Avrupa'da kazandık

tan sonra mı İstanbul'a kadar yayıldığı, 
İstanbul'un fethinden önce veya sonra bir 
u d türü olarak İstanbul ve çevresinde mi 
doğduğu, yoksa daha yakın tarihlerde çe
şitli yerel u d ve türlerinin kullanıldığı Bal
kanlar'da yeni bir ud şekliyle mi ortaya 
çıktığı kesin olarak bilinmemektedir. Ya
kın benzerlerine Batı Avrupa ve Balkan
lar'da rastlanmadığı göz önüne alınırsa 
lavtanın İstanbullu lütiyeler tarafından 
şekiilendirilmiş bir saz olduğu ihtimali 
kuwet kazanır. Bugün Yunanistan'da 
"laouto" adıyla anılan. ud büyüklüğünde, 
armudl gövdeli ve kısa perdeli saplı, me
tal telli iki tür saz kullanılmaktadır. Ayrıca 
yine son yıllarda Yunanistan'da "laouto 
politika" denilen Osmanlı lavtasının da 
yayılmakta olduğu görülmektedir. 

Lavta 
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