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ograd 1951). istanbul' daki arşiv belgele
rinden mühimme defterleri üzerinde ya
pılmış bir çalışmadır. 12. Kako su Turci 
Posle Vise Gpsada Zauzeli Beograd 
(Beograd 1956) . Türkler'in Belgrad'ı fet
hiyle ilgilidir. · 

Elezovic'in bunlardan başka Prilozi, 
Slovenski Jug, Politika, Omladinski 
Glasnik, Vreme, Vardar, Glas Naro
da, Privredni Glasnik gibi ilmi dergi
lerde yayımianmış 130 civarında makale 
ve araştırma yazısı bulunmaktadır (eser
lerinin tam listesi için bk. Nurudinovic, s. 
427-441) . 
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ELF LEYLE ve LEYLE 

(bk. BİNBİR GECE). 

ELFAz-ı KÜFÜR 
(~ll.l4ll) 

İmandan çıkıp 
küfre girmeye sebep olan 

sözler anlamında bir terim 
ve bu konuda yazılan 

eserlerin ortak adı. 

_j 
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Elfaz-ı küfür tamlaması. Hz. Peygam
ber'in Allah'tan getirdiği kesin olarak bi
linen vahiyleri ve bunlardan zorunlu ola
rak çıkan dini hükümleri (zarürat-ı dfniy
ye) inkar etme özelliği taşıyan bütün söz
leri kapsamına alır. Kur'an-ı Kerim 'de 
elfaz-ı küfür yerine "kelimetü'l-küfr" (in
kar sözü) tabiri geçmektedir (et-Tevbe 9/ 
74). Bu ayette, münafıkların küfür keli
mesini telaffuz etmek suretiyle müslü
man iken kcltir oldukları ifade edilmiş ve 
küfür kelimesini söylemenin kişiyi iman
dan çıkarıp küfre soktuğu belirtilmiştir. 
Sözü edilen ayetin, Tebük Gazvesi önce
sinde müslüman olduğunu söylediği hal
de Hz. Peygamber'e gelen vahiylere inan
mak istemeyen Celas b. Süveyd'in, "Mu
hammed'in kardeşlerimiz için söyledik
leri doğru ise eşeklerden daha alçak ola
lım" demesi üzerine nazil olmasından ve 
bu hususun da "küfür kelimesi" şeklin

de nitelendirilmesinden anlaşıldığına gö
re Resül-i Ekrem'e bildirilen vahiylerin 
doğruluğuna inanmamak dinden çık-
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manın temel sebebini oluşturmaktadır. 
Kur'an'da doğrudan doğruya küfür ifa
deleri olarak, "Meryem oğlu Mesih Al
lah'tır"; "Allah üçü n üçüncüsüdür"; "Bu 
peygamber yalancı bir sihirbazdır" ; "Ha
yat ancak bu dünya hayatıdır. ölürüz ve 
yaşarız, bizi ancak zaman helak eder" ; 
"Bu çürümüş kemikleri kim diriltir?" ; "Kı
yametin kapacağını sanmıyorum" (el-Ma
ide 51 17, 73; Sad 38/4; el-Casiye 451 
24 ; Yasin 36/ 78; el-Kehf 18/ 36) gibi sa
yılı örneklere yer verilmişse de Allah'a, 
meleklerine, kitaplarına, peygamberle
rine ve ahiret gününe ınanmayanlar, Al
lah ' ın gönderdiği hükümleri uygulama
yanlar, Allah ' ın ayetlerini yani Kur ' an'ı 

inkar edenler kcltir olarak adiandınimış
tır (en-Nisa 4/ 136, 150-151; el-Maide 5/ 
44; el-Ankebüt 29 / 47) Ayrıca Allah'ı, Hz. 
Muhammed'in yanı sıra geçmiş peygam
berleri ve Kur 'an' ı alay konusu yapıp kü
çümseyen münafıkların bu tavırlarına 

dikkat çekilerek müminlere. dini değer
lere karşı alaycı tavır sergileyenlerden 
uzak kalmaları emredilmek suretiyle bu 
tür davranışların da küfre götürdüğüne 
işaret edilmiştir (el-Maide 5/ 57; et-Tev
be 9/65-66 ; el-En'am 6/ 10; el-Enbiya 
21 / 41) 

Hadislerde az da olsa mürninleri küf
re götüren söz ve davranışlar üzerinde 
durulmuştur. Buna göre müslümanları 
tekfir edenler (Ebü Davüd, "Sünnet", 15). 
Allah 'tan başkasının adına ant içenler 
(Buhar!, "İman", ll2l. kahiniere gidip ver
dikleri haberleri tasdik edenler (İbn Ma
ce, "Taharet", 122). Kur'an hakkında tar
tışanlar (fVTüsned, II, 258) ve küfre rıza 
gösterenler (Müslim, "Feza'i1ü's -şal).abe", 
161 ) kcltir olarak nitelendirilmektedir. Hz. 
Peygamber. islamiyet'i yayma siyaseti
nin bir gereği olarak. münafık oldukları
nı bildiği halde müslüman gözüken kim
seleri tekfir etmemiş, buna karşılık ken
disini hicvedip alay konusu yapan iki şa
irin ashap tarafından öldürülmesini en
gellememiştir. 

islam akaidinde çeşitli görüş ve ka
naatleri sebebiyle kişileri veya grupları 
tekfir etme faaliyeti bilindiğine göre ilk 
defa Hariciler tarafından başlatılmış, de
ğişik akaid mezheplerinin ortaya çıkma
sından sonra da özellikle lll. (IX.) yüzyıl
dan itibaren farklı mezhepleri benimse
yenlerin karşılıklı olarak birbirlerini tek
fir etmeleri yaygın hale gelmiştir. Tek
fir meselesine başlangıçta akaid, kelam, 
fıkıh ve tefsir kitapları içinde yer verilir
ken zamanla bu konuda müstak.il eser
ler kaleme alınmıştır. Daha çok risale 

tarzında yazılan bu eserlerde elfaz-ı kü
für konusu, küfrü gerektiren söz ve dav
ranışları belirleyen temel ilkeler, elfaz-ı 
küfür çeşitleri ve elfaz-ı küfrü söyleme
nin doğurduğu sonuçlar çerçevesinde 
ele alınmıştır. Eserinde elfaz-ı küfür ko
nusuna geniş yer ayıran Ahmed Ziyaed
din Gümüşhanevi, küfrün bilgisizlikten 
kaynaklanan "küfr-i cehli", bilerek ve 
inatla inkar etmek tarzında gerçekleşen 
"küfr-i cuhüdi (inadi) •• dini n vazıı tara
fından yalanlama alameti kılınan "küfr-i 
hükmi" şeklinde üç kısımda incelenebi
leceğini ve bunların sonuncusunun elfaz- ı 

küfrün asıl konusu olduğunu söyler (Ca
mi'u' l·mütan, S. 30) . islam alimleri. Al
lah ve Resulü'nün ancak kafirlerce söy
lenebileceğini veya yapılabileceğini bil
dirdikleri, müslümanların yalnız kafirle
re ait olabileceği üzerinde icma ettikle
ri, yahut Allah ve Resulü'ne imanla bağ
daştırılmasını imkansız gördükleri söz ve 
davranışları elfaz-ı küfrün belirlenmesin
de temel ilke kabul etmişlerdir (Ali el-Ka
ri, Şerf:ıu'ş·Şifa', ll, 528) 

Elfaz-ı küfürle ilgili eserlerde küfrü ge
rektiren söz ve ifadeler genellikle beş 
grupta toplanmıştır. 1. UIOhiyyetle ilgili 
olanlar: Allah'ın zatı , sıfatları ve fiilieri 
konusunda ulühiyyet makamıyla bağ
daşmayan. tevhid ilkesine aykırı düşen, 
naslarla belirlenmiş sıfatiarın inkarına 

götüren, yaratıcıyı yaratıklara benzeten, 
ulühiyyete ait herhangi bir hususu alaya 
alan veya ili'ihi buyruklardan birini red
deden sözler. 

2. Nübüwete dair olanlar: Son peygam
ber Hz. Muhammed dahil olmak üzere 
bütün peygamberlerin ilahi emirleri in
sanlara tebliğ etmekle görevtendirilmiş 
elçiler olduklarını reddeden, onlarla alay 
edip getirdikleri vahyi yalanlayan ifade
ler, ayrıca peygamberleri kötüleyen, kü
çümseyen ve onlara dil uzatan lafızlarla 
namaz. oruç, zekat. hac, cihad gibi iba
detleri Peygamber'in öğrettiği şekilde 

kabul etmemeyi, herhangi bir insanı ve
ya ona ait görüşleri peygamberden üs
tün göstermeyi dile getiren sözler. 

3. Kur'an 'a ilişkin olanlar : Kur'an'ın 
tamamını veya bir kısmını inkar eden, 
Kur'an'daki iman, ibadet. hukuk, ahlak 
konularına ilişkin bilgilerin yanlışlık ve 
eksiklik taşıdığını öne süren, haram kıl
dıklarını helal ve helal kıldıklarını haram 
sayan beyanlar, Kur'an' ın Allah kelamı 
olmadığını öne süren, onu küçümseyip 
alaya alan ifadeler. 

4. islami ilimiere ve islam alimlerine 
dair olanlar: islami ilimiere ve islam alim-



lerine karşı tavır alıp dinin gelişmesine 
yönelik hizmetleri engelleyici sözler, is
lamiyet'i temsil ettiklerinden ötürü alim
ler hakkında sarfedilen alaycı ve küçüm
seyici ifadeler. 

s. Çeşitli konulara dair olanlar : Bu tü
re. kıyasa dayanılarak veya ilzamf yollara 
başvurularak ortaya konan küfür lafız
ları dahil edilmiştir. Mesela zalim bir dev
let reisine adil demek küfür sözü kabul 
edilmiştir. Zira devlet reisinin yaptığı za
limane icraat adaletli gösterilmek sure
tiyle İslam'ın haram kıldığı zulmün do
laylı biçimde helal telakki edildiği sonu
cuna varılmıştır (Gümüşhanevi , s. 42-86). 
Bazı kitaplarda bu tür konularla ilgili ola
rak ortaya konulan ayrıntılı elfaz-ı kü
für listelerinde çok defa zorlama tevil
lere dayanıldığı ve kabul edilmesi güç 
bazı yorumlarla tekfır etmede ileri gidil
diği görülmektedir. Özellikle bazı fıkıh 
kitaplarının irtidad bölümlerinde yer alan 
küfür lafızları, söyleyen kişilerin niyetle
r i dikkate alınmadan şekilci bir yakla
şımla ve Gazzalf'nin de belirttiği gibi 
mezhep taassubunun tesiriyle müslü
manlar hakkında tehlikeli sonuçlar do
ğuracak hükümler içermektedir. 

Alimler. elfaz-ı küfrün küfür ve inkar 
sonucunu doğurması için bazı şartların 
mevcudiyetini gerekli görmüşlerdir. İlk 
şart, kullanılan ifadenin küfrü gerektir
diği hususunda alimierin ittifak etmiş 
olmasıdır. Bunlar da genellikle zarürat-ı 
dfniyyeden herhangi birini inkar etmeyi 
amaçlayan lafızlardır. Ayrıca elfaz-ı küf
rü kullanan kişinin mükellef olması , sar
hoşluk veya uyku halinde bulunmama
sı , küfür lafzını herhangi bir zorlama ve 
tehdit altında olmadan isteyerek ve kas
ten söylemesi de şarttır. imam Şafii ve 
Ahmed b. Hanbel'e nisbet edilen bir ri-

Bedr 
er- Resid 'e ait 
Risiile {i 

elftJ.?i'l -kü{r 

adlı eserin 
ilk sayfas ı 

(Süleymaniye K tp., 

Nafiz Paşa, 
nr. 265 ) 

vayete göre ise sarhoşluk mazeret sayıl
maz. Alimierin çoğunluğu , söylediği sö
zün küfre götürdüğünü bilmeyen ve el
faz - ı küfrü hata sonucu telaffuz eden 
kimsenin kafir olmayacağı görüşünde 
birleşmiştir. Ancak şaka yapmak veya eğ 

lenmek amacıyla elfaz-ı küfürden oldu
ğu hususunda ittifak edilen sözleri sar
feden kişinin en azından kazar açıdan 
katir sayılacağı kabul edilmiştir. 

islam alimlerinin, dini değerıerin yoz
laşmasını engellemenin yanı sıra iman . 
ve küfür sınırını belirlemek amacıyla el
faz-ı küfür konusuna önem verdikleri an
laşılmaktadır. Zorlama te'villere ve ilza
mf yollara başvurularak ortaya konan kü
für lafızlarınct'an başka sübjektif değer
lendirmelere açık bulunanlar bir tarafa 
bırakılırsa zarürat-ı dfniyye ile ilgili olan 
ve adeta slogan haline getirilen bazı ifa
deler önemini hala korumaktadır. Kur 'an'ı 

sadece Araplar'a mahsus bir kitap sa
yan. yine Kur'an' ı Hz. Muhammed'in ken
di eseri ve felsefesi olarak gösteren, İs
lamiyet'in veya şeriatın çağ dışı bir sis
tem olduğunu iddia eden ifadeler bu 
gruptan sayılır. 

İslam hukukçuları tarafından öne sü
rülen şartlar çerçevesinde küfür lafızla
rını sarfeden bir müslüman hakkında 

yapılacak işlemler fıkıh kitaplarında ay
rıntılarıyla yer almıştır (bk. RiDDE). 

Gazzalf'nin Fayşalü 't- tefrika ' sı gibi 
tekfir konusuna genel bakış yapan ki
taplarla Allah'a ve Peygamber'e dil uzat
maya dair eserler bu türe dahil olmakla 
birlikte müstakil olarak küfür lafızları
na tahsis edilen risaleler de mevcuttur. 
Daha çok Hanefi Osmanlı alimlerince ya
zılan bu risalelerin en meşhuru. Bedr er
Reşfd Muhammed b. İsmail ' in Risclle if 
elia?i'l- küfr adlı eseridir (Süleymaniye 
K tp , Esad Efendi. nr. 37291 6; Şe h id Ali 
Paşa, nr. 207 / 2). Ali el -Kar f'nin şerhet

tiğ i bu risale, aynı müellife ait ŞerJ:ıu 'l

Fı~hi '1- ekber ' in sonuna eklenerek ba
sılmıştır (Kahire 1375 / 1955, s. 165- 197). 
Eser. Tarikatçı Emir Mustafa tarafından 
şerhiyle birlikte Türkçe'ye tercüme edil
miştir (Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 3168). 
Arabşah b. Süleyman el-Bekrf'nin en
N ecat min elfô.zi'l- küfr, Ahizade Yüsuf 
Efendi'nin Hediyyetü 'l-mühtedi'n if el
fô.?i 'l-küfr (istanbul 1403 / ı 983), Ganfm 
b. Muhammed el-Bağdadf'nin Ijışnü 'l

İsldm if eltazi'l-küfr ve '] - ca~i/id (Beya
zıt Devlet Ktp., nr. 3136). Nüh b. Mustafa'
nın Akaid ve Elfaz-ı K üfür (Süleymaniye 
Ktp., Lalel i, nr. 2234). Muzaffer b. İbra 
him el-Hatfb'in Risale if beyani kelime-
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ti'l -küfr ve aJ:ıkdmi men tekelleme bi
ha (Sü leymaniye Ktp. , Reisülküttab, nr. 
1200), Birgivf'nin Risal e if beyani 'l- el
faz ve'J- ef cali'l-küfriyye (Süleymaniye 
Ktp., Gelibolulu, nr. 56). İbn Ebü Nasr ' ın 

Risale if el ia?i'l-küfr (Süleymaniye Ktp., 
Fatih, nr. 5426). Yahya b. Ebü Bekir el
Amirf'nin Beyanü 'J -/ti~ad ve mô. yek
sürü ileyhi iJ:ıtiyacü'l - cibô.d (Sü leyma
niye Ktp, M i hrişa h , nr. 439/8: Kayseri Ra
ş i d Efendi K tp. , nr. 11 20 / 2), İbrahim b. 
Hasan el- İşkodravf'nin Risal e ti't- tahzir 
can ist/mali kelimeti'l- küfr (Sü ley~a
niye Ktp. , Reş i d Efend i. nr. 990) ve Gümüş

hanevi'nin Cami c u 'l-mütı1n ve elfô.zi'l
k üfr (istanbul 1273) adlı risaleleri bu ko
nudaki çalışmalardan bazılarıdır. 
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Iii A H MET SAİM K ILAVUZ 

ELFİYYE 
( ~f ) 

Bazı bilgilerin kolay öğrenilmesi 
ve hatırda tutulması için 
manzum olarak yazılan 

1000 beyirlik eseriere verilen 
ortak ad. 

_j 

İslam kültür tarihinin bazı dönemle
rinde eğitim ve öğretim belli metinlerin 
ezberlenmesi esasına dayanıyord u: Me
tinlerin kolayca ezberlenmesinde şii r

den de faydalanılmış ve bu maksatla bir
çok ilim dalında urciize adıyla manzum 
metinler kaleme alınmıştır (bk. Keş{ü'z . 

zunün, ı . 62 -63) Recez bahrinde birer 
manzum eser olan elfiyyeler de öğreti
mi kolayiaştırma amacına yönelik olarak 
yazılmıştır. Bu manzumelerin 1 OOO'er be
yitten meydana gelmesinin sebebi Arap
lar'ın 1000 sayısına duyduğu ilgi ile açık
lanabilir. Ancak bunlar 1 000 beyitle sı

nırlı kalmayıp bazıları biraz fazla, bazı 

ları da biraz eksik olabilmektedir. Arap 
gramerinde ve diğer İsl a mi ilimlerde bir
çok elfiyye kaleme alınmakla beraber 
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