
Beni Serrac 
Divanhanesi'nin 
içinden 
bir görünüş 

!onlara nakledilir. Havuz çanağının üs
tüne. Endülüs'ün ve özellikle Nasrf ha
nedanının şiire verdiği büyük önemin bir 
örneği olarak çepeçevre şiirl er hakke
dilmiştir. Avlunun batısında Mukarnaslı 
Salon (Sala de los Mocarabes). doğusunda 
Krallar Salonu (Sala de los Reyes). güne
yinde de Benf Serrac Divanhanesi bulun
maktadır. Bu mekanlardan ilk ikisi muh
temelen şölen ve festivaller. üçüncüsü 
mOsikili gece eğlenceleri için kullanılı

yordu. Benf Serrac Divanhanesi 'nin üs
tünü örten kubbe. eteklerindeki on altı 

küçük pencereden giren ve petek biçi
mi mukarnaslı tezyinat üzerinde göz ka
maştıracak yansımalar yapan gün ışı

ğıyla aydınlatılmıştır. Kubbeye geçiş se
kizgen yıldız biçiminde tertiplenmiş ve 
bununla kubbeye daha güçlü ve etkili bir 
görünüm kazandırılmıştır. Krallar Salonu 
adın ı , tavanında bulunan ve ilk on Nas
rf sultanına ait olduğu kabul edilen re
simlerden alır: üç büyük pencere ile sa
rayın bahçesine. iki küçük pencere ile de 
avluya bakmaktadır. Fonksiyonları açısın
dan Mersinağaçları Avlusu ile müştemila
tı resmf ihtiyaçlara ve merasimlere. As
lanlar Avlusu ile müştemilatı ise emfrin 
ve hareminin özel ihtiyaçlarına cevap ve
recek şekilde düzenlenmiştir. Aslanlar 
Avlusu'nun doğusunda El Partal adlı baş
ka bir avlu yer almaktadır. Fakat bu av
ludan bugün geriye sadece havuzu ile 
doğu cephesi ve hemen bitişiğİndeki kü
çük mescid kalmıştır. Saray kısmının için
de bulunan bir diğer önemli bölüm ise 
hamamdır. Komares Kasrı'nın doğusun
da yer alan hamam. yataklı salon ile bu
nun altındaki sıcak odalar ve külhan gi
bi bölümlerden teşekkül etmekteydi. 

Elhamra Sarayı'nın göz alıcı tezyinatı 

açık mekanlarda yalnız alçı , kapalı me
kanlarda ise alçı ile karışık çinilerle mey
dana getirilmiş ve genel süsleme mal
zemesi büyük ölçüde mermer kullanımıy
la takviye edilmiştir. Mermer. alçı ve ah-

şap özenle oyulmuş, süslemeler çeşitli 

renklerin kullanımı ve altın yaldızın des
teğiyle büyük bir ihtişam etkisi verecek 
biçimde ortaya konulmuştur. Süsleme
lerin esasını zengin bitkisel motifler teş
kil etmekle birlikte bunlarla ustaca kay
naştırı lan hat sanatı unsurları da dikkat 
çekecek boyutlardadır. Bu göz alıcı tez
yinat arasında kabartma kemerlerin, sığ 
nişlerin ve sıkça görülen armaların da 
önemli bir yeri vardır. 

Sarayın içindeki avlularda uygulanan 
havuz-kanal planlaması ve bu sistemin 
bitkilerle kaynaştırılması her ne kadar 
muhteşem bir görüntü arzetmekteyse 
de kompleksin kuzeydoğusundaki Cen
netü'l- arff bahçeleriyle aynı adı taşıyan 
yazlık saray çok daha tabii bir uyum ser
gilemektedir. Tepenin eteğinde bulu
nan bu kısım, İslam bahçe mimarisinin 
en güzel örneği olarak kabul edilmek
tedir. Uzun dikdörtgen bir avlunun et
rafına s ı ralanmış binalardan teşekkül 

eden Cennetü' 1- arff Sarayı'nın avlunun 
iki başına rastlayan kısımları çift katlı
dır ve üst katlarında çevreyi seyretme
ye uygun üstü kapalı geniş verandalar 
bulunmaktadır. 1319 ·da tamamlanan 
süslemeler asıl sarayınki kadar göz alı

cıdır ve yine genellikle alçı üzerine iş

lenmiş bitkisel motiflerle yazılardan oluş
maktadır. Avlunun ortasında bulunan 
havuzla su yollarının tamamı karşılıklı 

ark yapan fıskıyelerle donatılmış ve te
pedeki depolardan gelen basınçlı sular
la devamlı bir şırıltı sağlanmıştır. 

Gırnata şehrine hakim bir konumda 
bulunan el-Kasaba, bir üçgen şeklinde 
etrafını çevreleyen surları. büyük kule
leri ve müstahkem kapılarıyla dikkatli 
bir şekilde planlanmıştı ve saray garni
zonu kışiaları ile bazı resmf görevlilerin 
dairelerini ve konukları ağırlamak üze
re ayrılmış bölümleri ihtiva ediyordu ; 
ayrıca darphane de buradaydı. Bugün 
çoğu ayakta olan kulelerin en önemlisi 
27 m. yüksekliğindeki Gözetierne Kule
si 'dir : 1522'de deprem. 1590'da yakı
nındaki bir patlama ve 1882'de yıldırım 
düşmesi sonucu büyük tahribata uğra
mışsa da restore edilmiş, ancak yapılan 
restorasyonlar sırasında kısmen aslf şek
lini kaybetmiştir. Gırnata'nın hemen he
men tamamının gözlenebildiği kulenin 
tepesindeki çan, tehlikelere karşı halkı 
uyarmak için İspanyollar tarafından ko
nulmuştur. Bugün Plaza de !as Armas 
adıyla bilinen meydanda resmi görevli
lerin evleri. silahçı ve nalbant dükkanla
rı, askerlerin kullandığı bir hamam, su 

ELIADE, Mircea 

sarnıçları, fırın ve zindan gibi yapı lar bu
lunmaktaydı. 

Günümüzde birkaç harabe dışında he
men hemen hiçbir şeyi kalmamış olan 
şehir kısmı ise hamamları . dükkanları. 

atölyeleri, evleri, cami ve medresesiyle 
kendine yeterli kuruluşa sahip önemli 
bir iskan merkeziydi. 
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ELIADE, Mircea 

(1 907- ı 986) 

Romanyalı 
dinler tarihçisi ve yazar . 

_j 

Bükreş'te doğdu. 1925'te girdiği Bük
reş Üniversitesi 'nden mezun olduktan 
sonra aynı üniversitede hacası Nae lanes
cu'nun gözetiminde felsefe alanında, ay
rıca Rönesans ve Romen tarihinde uz
manlaştı. Kassimbazar mihracesinin da
veti üzerine Kalküta Üniversitesi'nde Su
rendranath Dasgupta ile birlikte Hint fel
sefesi alanında çalışmak düşüncesiyle 

1928'de Hindistan'a gitti. Burada Sansk-
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ELIADE, Mircea 

ritçe öğrendi ve altı ay kadar Himala
yalar 'daki Rishikesh Hindu tekkesinde 
(ashram) kaldı . 1932 yılında Romanya'ya 
dönen Eliade, ertesi yıl Bükreş Üniversi
tesi'ne Nae lonescu'ya asistan olarak ta
yin edildi. "Yoga: Essai sur les origines 
de la mystique indienne" adlı teziyle fel
sefe doktoru oldu (1933) . 1933-1939 yıl

ları arasında Bükreş Üniversitesi'nde din
ler tarihi ve Hint felsefesi okuttu. 1940'
ta Londra'ya ataşe olarak gönderildi. Bir 
yıl sonra Lizbon'da görevlendirildi. 1945'
te Fransa'ya gitti ve on yıl kadar burada 
kalıp Ecole des Hautes Etudes'de ders 
verdi. 1956'da ders vermek üzere davet 
edildiği Amerika Birleşik Devletleri'ne gi
derek bu ülkede yerleşti ve hayatının son 
otuz yılını burada geçirdi. Chicago Üniver
sitesi'nde dinler tarihi bölümü başkan
lığı ve çeşitli kuruluşların üyeliğini yaptı. 
1961 'de History of Religions dergisini 
neşretti ve son olarak da Encyclopedia 
of Religions'un editörlüğünü yaptı. 

Bir dinler tarihçisi olarak Eliade ("ta
rihçi" kelimesi burada literal bir zorunlu
luk olarak kullanılmı ştır, bazılarına göre Eli
ade tarih karş ıtı bir tutum içindedir) yo
rumcu (hermenötik) tarihçiler ekolünden 
kabul edilir. Bununla birlikte yalın ve ta
rihi bakış açısı dolayısıyla metafizik bil
giler kompleksinden uzak kalmıştır. Ag
nostisizme yakın olarak incelemelerin
de Tanrı'nın varlığı veya yokluğu proble
mine karşı kayıtsızdır. Din fenomenolo
jisi alanında Gerardeus van der Leeuw, 
Raffaele Pettazzoni ve Joachim Wach ile 
aralarında benzerlik vardır. Bu uzman
ların dördü de dinler tarihi disiplininin 
(religionswissenschaft) iki boyuttan oluş
tuğunu savunur. Bu boyutların ilki, Elia
de'ın -Goethe'den esinlenerek kullandığı
"morfolojik metot" dediği sistematik tas
niftir. Buna örnek olarak "hierofani" adı
nı alan " kutsalın tezahürleri"nin dökü
mü verilebilir. Bir anlamda mukayeseli 
dinler çalışmasının pratik metodu olan 
morfolojik araştırmada önem kazanan 
nokta insan psikolojisinin dinle kesiştiği 
yeri bulmaktır. Bundan dolayı Eliade bu 
safhada sık sık ilk örneklere (archetype) 
başvurur. Bunlar basitçe, Jung'un öngör
düğünden farklı olarak içgüdüsel olma
yan, fakat kutsal- hierofani ikilisini mey
dana getiren bütün insanlıktaki ortak ve 
apriori edinimlerdir. Bu izienimler bütün 
insanlarda ortak olduğu içindir ki birbi
rinden binlerce kilometre uzaklıkta bulu
nan insan toplulukları arasında aynı dini 
kavramlar ve sembollere rastlanmakta
dır. Dinler tarihini oluşturan ikinci boyut 
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ise dini fenomenlerin tarih içerisindeki, 
kendi başına gelişimini takip eden ve bu
nu sistematik boyutla karşılaştıran ta
rihi boyuttur. Bununla bir likte bütün her
menötik uzmanlar gibi Eliade da bu bo
yutu ihmal eder. Bu anlamda onun için 
sosyolojinin de fazla önemi yoktur. 

Geniş anlamda dinler tarihçisi olmak
la birlikte bu alanın sınırları daraltıldı

ğında Eliade'ın bir fenomenolog olduğu 
görülür. Bütün din fenomenologları gibi 
o da "reductionisme"e ( dinleri bir ana ge
li ş im noktasına indirgeme) ve bundan do
layı da evrimciliğe karşıdır. Bununla bir
likte Eliade' ı bir gelenekçi (traditionalist) 
olarak düşünmek de yanlıştır. 

Eliade'ın son yüzyıl dinler tarihçiliğine 
yaptığı en büyük katkılardan biri, din 
araştırmalarını spesifik ve sadece geç
mişle ilgili çalışmalar olmaktan çıkarma 
çabasındaki başarısıdır. Eliade, özellikle 
mit kavramını kullanarak çağdaş dünya
daki yaşama kalıplarının gerçekte ne ka
dar eski mitlerle ilgili ve geçmişe dayalı 
olduğunu göstermeye çalışır. Ona göre 
Marksizm'in proleter hakimiyeti kavramı 
ile mesih inancı, yarı çıplak giyinme ile 
"Adem kompleksi" arasında bir ilişki var
dır. Amerika ' nın keşfı Colombus'un "Eden 
cenneti"ni arama çabasının ürünüdür. 
Bütün bu çağdaş mitler şu anın ve gele
ceğin dünyasını anlamaya ışık tutmakta, 
mitolojinin ne kadar önemli ve canlı bir 
bilim dalı olduğunu göstermektedir. 

Çalışma alanını fenomenoloji ve mit
lerle sınırlayan Eliade'ın islam konusun
da ciddi bir incelemeye girmediği görül
mektedir. Onun islam tarihine yer ver
diği tek çalışması A History of Religious 
Ideas'dır. Üç ciltlik genel dinler tarihi 
mahiyetinde olan bu eserin lll. cildinde 
zorunlu olarak İslam düşüncesine de yer 
ayırma ihtiyacını duymuştur (s. 62-85, 

ı ı 3-15 2). Bu metinlerde herhangi bir ori
jinal görüş yoktur. Kaynakların Arapça 
değil çoğunlukla Fransızca ve ingilizce'
den seçilmiş olması da Eliade'ın İslam 
düşüncesini kendi çalışma alanı içerisin
de kabul etmediğinin bir göstergesidir. 
Fenomenolojide yoğunlaşması herhalde 
onu bundan alıkoyan bir unsurdur. 

Müslümanlığın ortaya çıkışını işlerken 
açık olmasa bile geleneksel şarkiyatçı ba
kış açısıyla islam'ı Yahudilik ve Hıristi
yanlığın bir versiyonu olarak görür. Ta
rihi perspektif içinde islam'la ilgili ver
diği bilgilerde islam'a karşı tarafsız ol
mayan Tor Andrea, Regis Blachere, Ric
hard Beli gibi şarkiyatçıların eksik ve yan
lış fikirlerinden faydalanan Eliade Lat, 

Menat, Uzza ile ilgili klasik Batı görüşü
nü nakletmekte, Peygamber'in Hira'da
ki inzivasında bazı hıristiyan keşişleri

nin, ayrıca islami tebliğde çeşitli hıristi
yan mezheplerinin tesirini ileri sürmek
tedir. Hz. Muhammed kendisinin pey
gamber olduğuna samimi olarak inan
mış olmakla birlikte ayetlerin muhteva
sından onun yerel Arabistan dinlerinden 
etkilendiğini, vahiylerde bolca yahudi ve 
hıristiyan motiflerinden faydalandığını, 
Hz. Ysa'nın çarmıha gerilmesi konusun
da Doketikler'in, Meryem'in tanrılaştı
rılması konusunda ise Habeşistan hıris
tiyanlarının tesirinde kaldığını, imanlı 

şehidlerin hemen cennete gideceği mo
tifıni de NestürTier'den aldığını, hadisle
rin büyük oranda mitsel anlatırnlara da
yandığını ileri sürmektedir. Öte yandan 
Eliade Hz. Muhammed'in peygamberli
ğinin orUinaili ği ni de kabul etmiş: islam 
dininin kilise kurmaması , ruhban sınıfı 

oluşturmaması , ibadet için mabedi şart 
koşmaması, zühd ve keşişliği teşvik et
memesi gibi yönleriyle diğer iki mono
teist dine göre daha sade olduğunu be
lirtmiştir. 

Eliade, islam 'ın erken dönemlerinden 
sonra iki batıni hareket olarak Şiilik ve 
süfiliğe yönelir. H. Corbin ' in yolundan 
gidip Şilliği esoterik İslam geleneği ola
rak kabul eder. Ona göre süfl doktrini 
Şiilik'le paraleise de Sünni ekole yakın
dır. Süfilikte neoplatonist, gnostik ve Ma
niheist etkiler mevcuttur. Kelam ve sü
fTiiğin birleştiricisi olarak Gazzalf'yi gö
rür. Gazzalf'de de gnostik etkiler kısmen 
mevcuttur. islam felsefesi İbn Sina, Fa
rabl ve İbn Rüşd ile en üst seviyesine 
ulaşmıştır. 

Geleneksel ve bilinen bir tarz içerisin
de İslam konusuna temas eden Eliade'ın 
islam' a dair verdiği bilgilerde tatmin 
edici olmadığı açıktır. Bununla birlikte 
onun Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi diğer 
monoteist dinleri de aynı şekilde incele
miş olduğu hatırlanmalıdır. Bunun se
bebi, muhtemelen mukayeseli ve feno
menoloji ağırlıklı çalışmasının getirdiği 

teknik bir zorunlulukta aranmalıdır. Ken
disini bir şarkiyatçı olarak değerlendir
mek anlamsızdır. 

Çağdaş düşünce dünyasında Eliade'ın 

önemi, psikolojik ağırlıklı birkaç romanı 
bir yana, fenomenolojiyi kullanarak ev
rimci bakış açısına getirdiği eleştiri ve 
bundan dolayı da dinlerin daha ciddiye 
alınması gerektiği yolunda yaptığı gizli 
propagandanın faydasında aranmalıdır. 

Ayrıca onun materyalizme yönelttiği do-



!aylı tenkit de dini çevrelerde işe yara
mıştır. Dinler tarihi alanındaki teknik ola
rak önemi ise dinler tarihi çalışmalarını 
kullanılabilir, canlı. pragmatik ve kısmen 
tecrübi bir hale getirmesindedir. Eliade'ın 
bu alanda çok sayıda eseri vardır. 

Eserleri. Eliade'ın başlıca eserleri şun
lardır: 1. Traite d'histoire des religions 
(Paris 1949). Eser W. R. Trask tarafından 
Patterns in Comparative Religion adıyla 
İngilizce'ye tercüme edilmiştir (London
New York 1958). 2. Le Mythe de Fetemel 
re tour (Paris 1949; The Myth of the Eter
nal Return, London- New York 1955). 3. 

Le Chamanisme et les techniques arc
'hai'ques de l'extase (Paris 1 95ı; Shama
nism: Archaic Techniques of Ecstasy, Lon
don- New York ı 964). 4. Imageset sym
boles: Essais sur le symbolisme ma
gico-religieux (Paris ı952 ; lmages and 
Symbols: Studies in Religious Symbolism, 
London- New York ı 96 ı ; imgeler ve Sim
geler, tre. Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara 
ı992) . S. Le Yoga immortalite et liber
te (Paris 1954; Yoga: lmmortality and Free
dam, London- New York ı 958). 6. Mythes, 
reves et mysteres (Paris 1957; Myths, 
Dreams and Mysteries, London- New York 
1958). 7. Das Heilige und das Profane: 
Nam Wesen des Religiösen (Munich 
ı 95 7 ; The Sacred and the Profane: The 1'/a
ture of Religion, New York ı 959; Kutsal 
ve Din Dışı, tre. Mehmet Ali Kılıçbay , An
kara ı99l). 8. Birth and Rebirth: The Re
ligious Meaning of Iniilation in Hu
man Culture (London- New York 1958). 
9. Aspects du mythe (Paris 1963; Mit
/erin Özellikleri, tre. Sema Rifat, istanbul 
ı 993). 10. The Quest: History and Me
aning in Religion (Chicago ı 969 ; Dinin 
Anlamı ve Sosyal Fonksiyonu, tre. Meh
met Aydın, Ankara ı 990). 11. Histoire des 
croyances et des idees religieuses (Pa
ris 1976, ı 978; A History of Religious ldeas, 
Chicago ı 978, ı 985; eserlerinin bir listesi 
için bk. Kitagawa - Mahoney, s. ı49-l50) . 
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~ KüRŞAT DEMİRCİ 

L 

ELİF 
( 1) 

Arap alfabesinin birinci harfi. 
_j 

Bitişik Nabat yazısından geliştirilmiş 

olan ve Na bati -Ara mi halkalarıyla Feni
ke yazısına bağlanan Arap alfabesinin 
aynı şekil ve aynı isimle anılan ilk harfi
dir (bk. ARAP [Yazı]; ELİFBA). "Zayıf, hor 
ve ha kir görülen adam; cömert ; birçok 
hasJet ve faziletleri kendinde toplamış, 
eşi az bulunan kimse" gibi anlamlara 
da gelen (HaiTI b. Ahmed, el-fjurüf, s. 28, 
33) elifin ebced hesabındaki sayı değeri 
"bir" dir. Arapça'da elif (veya e!If [Halil b. 
Ahmed, KiUibü 'l- 'Ayn, VIII , 336J) diğer Sa
mi dillerde olaf, alaf. alef. elaf ve Grek
çe'de alfa şeklinde telaffuz edilen keli
menin aslı , ilk piktografik (resim-yazı) 
sistemde stilize edilmiş (cursiv) bir "öküz 
başı · işaretiyle ( ) gösterilen Akkad
ca alpu (öküz) kelimesidir. Nabatiler'de 
zamanla bu işaretin köşe teşkil eden 
verev çizgilerinin ihmal edilmesiyle hafif 
meyilli dikine bir çizgiye dönüşmüştür. 

Hemze ile yakın ilgisi olan ve yer yer 
biri diğerinin adıyla anılan elifın mahreci 
hakkında Arap dilcileri tarafından farklı 
görüşler ileri sürülmüştür. İbn Cinni, İbn 
Yaiş, Maleki ayn harfinin mahrecine ya
kın bir yerde, bağazın en gerisinden pat
layıcı bir gırtlak sesi (nebre kaviyye -laryn
gal plosiv) olarak çıkan hemze gibi elifin 
de boğaz harfi olduğunu belirtirierken 
(Sırru şına'ati'l-i'rab, l, 46; Şerf:ıu 'l-Mufaş

şal, X, ı23; Raş{ü 'l-mebani, s. ı03) Mek
ki b. Ebü Talib, Ebü Amr ed-Dani, F'irü
zabadi gibi alimler belli bir mahrece da
yanmaksızın boğaz ve ağız boşluğundan 
çıktığını , bu sebeple de hurüf-i hevaiy
yeden olduğunu söylemişlerdir. 

Elif ve hemze birbirinden farklı fonem
lerdir. Mesela hemze sükün ve hareke 
alabildiği halde elif daima sakin ve ken
dinden önceki hareke fethadır {İbn Cin
ni, ll, 651 ). Elifin resmi olduğu halde hem
zenin sabit bir resmi olmamıştır (Mekki, 
s. 94-95) . Elif bir mahrece dayanmaksı
zın ağız boşluğundan çıkar, hemzenin 
ise belli bir mahreci vardır. Elif alfabe
de lam ile birlikte "lam-elif" (":/)şeklin

de yazılır ; alfabenin başında yazılan ise 
genelde elif denen, fakat esasta elif su
retinde hemzedir. Hemze istisnai olarak 
idgam edilse bile elif edilmez (Zemahşeri, 
s. 468) Elif mesela · ıa · ( ":! ). "ma" ( ı..). 
"na"da ( t;) olduğu gibi önündeki harfin 
sesini uzatır (harf-i med). Buna "yumu
şak elif" {el if-i leyyine) veya "sakin elif" 
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(elif-i sakine) denir. Harekeli olduğunda 
yani bir sesli ile (sait) okunduğunda ise 
( ! = a, f = e, 1 = i ve f = u gibi) "hem
ze e lif" ( el-elifO' 1-mehmilze) veya sadece 
"hemze" diye anılır ve yeni yazı stilinde 
( • ) işaretiyle birlikte yazılır. 

Bir görüşe göre (Emrullah Efendi, I, 3) 
elifin harekeli şekli kabul edilen hemze
nin, mahrec bakımından ayn harfine olan 
yakınlığı en açık şekilde Temim ve Esed 
kabilelerinin telaffuzlarında görülmüş

tür. Hemzeye hemen hemen ayn kuwe
tinde bir tınnet veren bu iki kabile halkı 
bir bakıma bu fonemi ayn'a dönüştür
müştür. Yalnız bu iki kabilede görülmüş 
olan bu şive özelliğine "an'anetü Temim" 
denilmiştir (İbn Yaiş, X, 8) Hemze elif, 
vav, ya, ha ve ayn'a; elif de vav, ya, hem
ze ve nüna dönüşebilmektedir (Zemah
şeri, s. 428, 431 vd ). 

Bazı Arap dilcileri elif isminin vav, ya 
ve hemze harfleriyle ülfet etmesi, yani 
onlarla değişip kaynaşması sebebiyle 
"vahşet"in (sertlik ve kabalık) zıddı olan 
"ülfet" (uyumluluk) masdanndan türedi
ği görüşündedirler. Alfabenin ilk harfi 
kabul edilmesi ise bütün harflerin as
lı oluşu , "Allah" ( 4iıl ) lafzının ilk harfini 
meydana getirmesi ve bütün kelimele
rin bu kaynaktan çıktığının kabul edili
şiyle açıklanmıştır (Firüzabadi, ll , 4 vd ). 

Elifin Kur'an'da ve Arap gramerinde 
gördüğü çeşitli görevler için ayrı ayrı adlar 
(elkabü'l-elifat) kullanılmıştır. Bu eliflerin 
üçü asıl , diğerleri onların fürüu ve tabi
leri durumundadır. Asıl olanlar şunlar
dır: 1. ei-Eiifü'l-asli. !} - JL -ri vb. fiil
lerdeki gibi. 2. Elifü'l-kat'. ~( -~~-....,ı vb. 
isimlerle t.)'!- ~ı vb. fiilierde görüldüğü 
gibi. 3. Elifü'l-vasL r-'1- ı.r.l vb. isimler
de ve sülasi fiilierin emriyle ( e;-WI -~~ ) 
mazi. hümasi, südasi fiillerdeki gibi 
( J...i;l - ..,S.:::..I ). FTrüzabadi ]\iimusü'l- mu
J:ıft'inde fürü niteliğindeki eliflerin on al
tı tanesini zikrederken el-Beşa, ir adlı 
eserinde elif için kırk ayrı lakap sayarak 
her birine misaller vermiştir. 

Elif Kur'an kıraatinde fethanın uzatıl
masında bir ölçü birimi olarak (bir elif. 
iki elif miktarı) kullanılmıştır. Ayrıca tabi
attaki dört ana unsurdan ateşe remiz 
olmuş, tasawufta insan-ı kamili sem
bolize etmiştir. Hat sanatı açısından tuğ
ra* nın dört kısmından üçüncüsünü ve 
yukarıya doğru çekilen üç paralel çizgi
nin adını teşkil eder; buna "tuğ " da de
nilir. 

Elifın muhtelif yazı çeşitlerindeki şe
killeri şöyledir : 
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