
lıcalı Yahya Bey'in, "Harf-i elif gibi yürü 
var ayn-ı vahid ol 1 Halk ortasında kal
ma hemişe niteki lam" beytinde elifin 
tasawuff düşüncede kazandığı bu özel
liğe, kesretten kaçıp vahdete ulaşma an
layışına örnek verilmiştir. Tasawuff dü
şüncede bütün harfler elifte toplanmış 
kabul edilir. Bir başka deyişle diğer harf
ler elifın çeşitli biçimlere dönüştürülmüş 
şekilleridir. Bütün harfleri elifte görmek 
bütün varlıkları "ahad"da (Al lah) görme
ye benzer; çünkü elif harflerin eweli ol
duğu gibi Allah da mahlukattan ewel
dir; bu sebeple elif Allah'ın ezeliyetini de 
ifade eder. YOnus Emre'nin, "Dört kita
bın ma'nası bellidir bir elifte 1 Sen elifi 
bilmezsin bu nice okumaktır" beyti bu 
anlayışın tasawuf edebiyatındaki en ta
nınmış örneğidir. Tarikatlarda ve özellik
le Mevlevflik'te bazı tarikat eşyaları bu 
kelimeyle yapılmış adlar taşır. TennOre 
üzerine bele sarılan, ucu sivri, dört beş 
parmak genişliğindeki kuşağa "eliff ne
med", ince uzun meşinden yapılmış bir 
sofraya da "eliff sumat" denir. Tahir 01-
gun'un, "Sanmayın kavs -i kuzah takmış 
felek elff nemed 1 Candan olmuş nev
niyaz-ı hankah-ı Mevlevf" beytinde, der
gahtaki ayin sırasında beline eliff nemed 
sarmış yeni Mevlevf dervişlerinin görü
nüşlerini feleklerin gökkuşağı ile süslen
miş haline benzetmektedir. Aynca çeşit
li tarikat mensuplarının kullandığı bir tür 
başlığa da "eliff taç" denmektedir. Üs
küdarlı Razf'nin, " Başta eliff tacı 1 Ken
di başların tacı 1 Tarik-i Nakşiyye'den 1 
Güzelierin Hallac'ı" dörtlüğünden eliff 
tacı Nakşfler'in kullandığı anlaşılmakta

dır. Bektaşller ise "Horasanf eliff taç " 
adını verdikleri yeşil çuhadan yapılmış bir 
başlık giyerlerdi. Ulema ve meşayihe has 
kalça kısmı geniş, paça kısmı dar bir tür 
pantolona da "eliff şalvar" denilmiştir. 

Elifin. Allah'ın adının ilk harfi ve birli
ğinin sembolü olmasından dolayı Türk 
folklorunda kutsal bir değer taşıdığına 
inanılır. Çocuk yaşta tahta çıkan padi
şahların cülOs törenlerinde alınlarına bir 
elif çizmek adetti ve buna "elif çekmek" 
denirdi. Halk tabakasına da geçen bu 
actete göre akıllı ve güzel çocukların alın
larına nazar değmesin diye elif çekilirdi. 
Bu deyim ayrıca aşığın sinesine aşk ya
rası açmak manasında da kullanılmış

tır. Enderunlu Vasıf ' ın, "Ah bir elif çekti 
yine sinerne canan bu gece" mısraıyla 

başlayan ve yürük semai formunda bes
telenen şiiri, Türk mOsikisi klasiklerinin 
hem güfte hem de beste bakımından 
en değerli örnekleri arasında yer alır. 

Elif, divan edebiyatındaki kadar yay
gın olmamakla birlikte Türk halk edebi
yatında da kullanılmıştır. Ancak halk 
edebiyatı ürünlerinde daha çok Anado
lu 'da yaygın bir kadın ismi olması sebe
biyle geçer. Mesela Karacaoğlan ' ın, "İn
cecikten bir kar yağar 1 Tozar Elif Elif 
diye 1 Deli gönül abdal olmuş 1 Gezer 
Elif Elif diye" dörtlüğüyle başlayan ünlü 
semaisinin ana teması Elif adlı sevgili
dir. Çoğu taş baskısı ve bazıları halk res
mi tarzında görüntülerle süslü çok sayı
daki nüshasından halk arasında rağbet 
görmüş bir eser olduğu anlaşılan Elif 
ile Mahmud adlı aşk hikayesinin de asıl 
kahramanı Elif'tir. Bazı türkülerde sev
gilinin adı olan Elif ile elif harfi arasın
da doğrudan veya cinaslı bir ilişki ku
rulduğu görülür. Mesela, "Elif dedim be 
dedim 1 Kız ben sana ne dedim?" mıs
ralarıyla başlayan türküde Elif adlı sev
diğinden ters cevap alan aşığın ona, "Ben 
senin adını sayıklamıyorum, kendi ken
dime elifba ezberliyorum" demeye ça
lışması buna bir örnektir. 
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ELİF EFENDi, Hasirizade 

(1850-1927) 

Hasirizade Sa'di Dergahı'nın 
son şeyhi, alim ve şair. 

.J 

İstanbul Sütlüce'de Hasirizade Derga
hı'nda doğdu. Asıl adı Mehmed'dir. Ba
bası dergahın şeyhi Ahmed Muhtar Efen
di, annesi Tiryakfzade Hasan Paşa ' nın 
kızı Fatma Biase Hanım'dır. XVIII. yüzyılın 
ikinci yarısında Mısır'ın DemenhOr şeh
rinden İstanbul'a gelip Kasımpaşa'ya yer
leşen büyük dedesi Şeyh Halil Efendi, 
genellikle saray hasırcıbaşısı olan oğlu 
Emin Ağa'nın dükkanında vakit geçirdi
ğinden "Hasırcı Şeyh" diye tanınmış, so
yundan gelenlere de Hasfrfzadeler denil
miştir. Halil Efendi'nin diğer oğlu Şeyh 
Mustafa İzzf Efendi (ö 1823). Sütlüce'-

ELiF EFENDi, Hasirizade 

deki Hasirizade Dergahı diye anılan Sa 'di 
Tekkesi 'ni yaptırmış, ölümünden sonra 
Nakşibendiyye ve Mevleviyye tarikatla
rından da icazet alan oğlu Süleyman Sıd

k.ı Efendi (ö 1873) şeyhlik makamına geç
miştir. Elif Efendi 'nin babası Şeyh Ah
med Muhtar Efendi (ö 190 ı) Süleyman 
Sıdkı Efendi'nin oğludur. 

Elif Efendi, babasının arzusuyla döne
min meşhur Nakşibendf şeyhlerinden 

mesnevfhan Hoca Hüsameddin Efendi'
nin öğrencisi oldu ve daha sonra Eyüp 
Defterdar'daki Şah Sultan Mektebi'ni bi
tirdi. Vilayet kapı kethüdalarından Hoca 
Faik Efendi'den Arapça öğrendi. 1870'
te Şam'dan İstanbul'a gelerek Hasiriza
de Dergahı ' nda misafir olan, Sa'diyye ta
rikatının kurucusu Sa'deddin el-Cibavf 
neslinden Şeyh YOnus eş-Şeybanf, ken
disine hizmet eden Elif Efendi'ye Sa'diy
ye'nin kendi nisbesine izafetle kurmuş 
olduğu Şeybaniyye şubesinden icazet ver
di. Daha sonra dergahı ziyaret eden Şa
zeliyye'nin Medeniyye kolunun kurucu
su Şeyh Zafir' in ha lifesi İbrahim el- Ber
rade' den de Şazelf- Medeni hi lafeti al
dı. Babasının emriyle dergahta Meşne
vfokutmaya başladı (1875). 1880'de ba
basından Sa'diyye tarikatı hilafeti a ldı. 

Aynı yıl babasının hacca gitmesi üzerine 
dergahta vekaleten postnişin oldu. 1880 
yılına kadar tarikat eğitiminin yanı sıra 
Beyazıt dersiamlarından Hadimfzade Ah
med HulOsi Efendi'nin Eyüp Zal Mah
mud Paşa Camii 'ndeki derslerine devam 
etti. Onun ölümünden sonra Ahmed Nüz
het Efendi'den icazet aldı (1885) . Sur
salı Zeki Dede'den ta ' lik hattı meşket
ti. Dönemin meşhur alimlerinden Ha
fız Şakir ve Meclis-i Kebfr-i Maarif reisi 
Büyük Ali Haydar efendilerden de fay
dalandı. Öte yandan aynı yıllarda Yeni
kapı Mevlevfhanesi Şeyhi Osman Sela
haddin Dede'nin Meşnevi derslerine de
vam ederek mesnevihan icazeti ve Mev
leviyye hilafeti aldı. 

Hasirizade 
Mehmed 

Eı if Efendi 
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Elif Efendi Hasirizade Dergahı ' nda . ba
basının hacca giderken kendisini vekil 
bıraktığı 1880 yılından onun ölümüne ka
dar vekaleten, bu tarihten itibaren tek
kelerin kapatılışına kadar da ( 1925) asa
leten şeyhlik görevinde bulundu. Meşne
vf, şemail, hadis ve dini ilimleri okuttu. 
ll. Abdülhamid'in iradesiyle 1887'de ye
niden inşa edilen ve inşaat giderleri tek
ke mensuplarından Tophane müşiri Meh
med Seyyid Paşa tarafından karşıtanan 
tekkenin mimarlığını yaptı. Konya Mev
lana Asitanesi'nde çelebilik makamında 
bulunan Abdülvahid Çelebi kendisine me
şihatname göndererek Mevlevi şeyhliği
ni tasdik etti (1898) 1907'de tayin edil
diği Meclis-i Meşayih başkanlığı görevin
den bir süre sonra ayrıldı. 3 Ocak 1927 
Pazartesi günü vefat etti; tekkesiyi e 
Mahmud Ağa Camii arasındaki hazireye 
defnedildi. 

istanbul Koska'daki Abdüsselamiyye 
Dergahı ' nın son şeyhi Yusuf Zahir Efen
di Elif Efendi'nin oğludur. 

Eserleri. Şair ve hattatlığının yanı sıra 
tekkenin planlarını çizecek kadar mi
mari bilgiye de sahip olan ve dönemin 
şeyhlerinin en alim ve faziletiisi olarak 
tanınan Elif Efendi bütün hayatını eği
tim ve öğretimle geçirmiş, ayrıca Arap 
grameri ve mantıktan Darvin nazariye
sine kadar çeşitli konularda eserler ka
leme almıştır. ibnülemin ve Hüseyin Vas
saf' ın zikrettiği bu eserlerin sadece iki
si basılmıştır. 1. Tenşftü '1- muhibbfn bi
menôkıbi Hôce Hüsômeddin (istanbul 
1342). ilk hacası Hoca Hüsameddin hak
kında yazılmış olan bu Türkçe eser dö
nemin ilmi ve tasawufi hayatını tanımak 
açısından önemlidir. 2. el -Kelimôtü '1-
mücmele if şerhi't-Tuhfeti'l-mürsele 
(istanbul 1342). Muhammed el-Burhan
püri'nin (o 1029/ 1620) vahdet-i vücüd* 
ve hazarat-ı hams* meseleleriyle ilgili 
meşhur eserinin tercüme ve şerhidir. 3. 
Muhtôrü 'l-enbô fi 'l-hunlf ve'z-zurılf 
ve ba'zi'J-esm{i (teli fi l309/ l 89 ı) . Türk
çe olup Arapça'da harf. zarf ve isimlere 
dair 200 sayfayı aşkın önemli bir eser
dir (Hüseyin Vassa.f, 1, 356). 4. el-Mebde' 
(telifi 131 O 1 ı 892) lsôgucf adlı mantık 
kitabının Arapça şerhidir. s. ed-Dürrü'l
menşılr if (m in) l].i.zôneti esrô.ri'n- nur 
(telifi ı 322 / ı 904) N ür ayetinin (en-NQr 
24 / 35) Arapça tefsiridir (Süleymaniye 
Ktp., Yazma Bağışlar, nr. 2038). 6. Def'u 'l
vecel bi-cünneti'l-ecel (telifi ı 325/ ı 907) . 
Eceı hakkında sorulan sorulara verdiği 
cevaplardan meydana gelen Türkçe bir 
eserdir (Süleymaniye Ktp., Tahir Ağa Tek-
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kesi , nr. 477) 7. el-Bôri~at (teli fi 1325 / 
1907) Arapça olup Elif Efendi'nin özde
yişlerini ihtiva etmektedir (Süleymaniye 
Ktp ., Yazma Bağışlar, nr. 2035) . 8. et- Ten
bfh (telifi 1341 1 1922) Zikir ve adaba dair 
olan eser Türkçe'dir (Süleymaniye Ktp., 

. Yazma bağışlar, nr. 2035, vr. 37-49) 9. en 
Nehcü '1- kavim li- men erôde en yes
te~im (telifi 1342 / 1924) Akaide dair Arap
ça manzum bir eserdir (Süleymaniye Ktp., 
Yazma Bağışlar, nr. 2035, vr. 5ı-8ı) . 10. Şe

meretü 'l-l}.ads if macrifeti'n-nefs (te
lifi 1310/ 1892). Hz. Ali'nin nefisle ilgili 
sorulara verdiği cevapların şerhi olup 
Arapça'dır (Süleymaniye Ktp ., Yazma Ba
ğı şlar, nr. 2036) 11 . Tasrfhu 'l - ümme bi
tavzfhi hükmi's-salôt bi't-terceme (te
lifi 1344 / ı 925). Namazda sürelerin Türk
çe okunmasının caiz olmadığını belirten 
Türkçe bir risaledir. 12. İrşôdü 'l-gavfn 
bi- red di nazariyeti Darvin. Ölümün
den altı ay önce kaleme aldığı Darvin na
zariyesini tenkit eden eser Türkçe' dir. 13. 
Divan. Türkçe, Arapça ve Farsça şiirler
den meydana gelmiştir. Son Asır Türk 
Şairleri ve Setfne'de şiirlerinden bazı ör
nekler yer almaktadır. Kaynaklarda ay
rıca iki ciltlik en-Nurü '1- turkan ff şer
hi lugati'J-Kur'{in adlı bir eseri daha 
zikredilmektedir. 
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Iii NiHAT AZAMAT 

ı 
ELİFLAM MİM 

ı 

(;rı ) 

Kur'an-ı Kerim'de 
altı sürenin başında bulunan 

ve kendi adlarıyla kıraat edilen harfler 

L 
(bk. HURÜF-ı MUKATIAA). 

_j 

ı 
ELİF LAM MİM RA ı 

(.}JI) 

Ra'd suresinin başında bulunan 
ve kendi adlarıyla kıraat edilen harfler 

L 
(bk. HURÜF-ı MUKATIAA). 

_j 

ı 
ELİF LAM MİM SAD 

ı 

(~) 

A'raf süresinin başında bulunan 
ve kendi adlarıyla kıraat edilen harfler 

L 
(bk. HURÜF-ı MUKATIAA). 

_j 

ı 
ELİFLAM RA 

()1) 

Kur'an-ı Kerim'de 
beş sürenin başında bulunan 

ve kendi adlarıyla kıraat edilen harfler 

L 
(bk. HURÜF-ı MUKATIAA). 

_j 

ı 
ELİFNACİ 

ı 

(1898-1987) 

Hat sanatını resme sokan ressam; 

L 
müzeci, gazeteci. 

_j 

Gelibolu'da doğdu. İlköğrenimini Ba
bası Miralay Hüsnü Bey'in görevi dola
yısıyla bulundukları Edirne'de yaptı; da
ha sonra da istanbul'da Ayasofya Rüş
diyesi ile Vefa Sultanisi'ni bitirdi. 1913 
yılının sonlarına doğru Sanayi- i Nefise 
Mekteb-i Atisi 'nin resim bölümüne gir
di. Okula başladıktan birkaç ay sonra ı. 

Dünya Savaşı çıktı ve on yedi yaşında 
iken askere alındı; savaş boyunca dört 
yıl askerlik yaptı. Terhis edilince oku
luna geri döndü ve Çallı İbrahim'in atöl
yesine girdi. Bu konuda, " Çallı ibrahim'
den aldığımız feyiz empresyonizm tar
zında. Çünkü onlar, Çallı ve arkadaş

ları Paris'te çalışmışlardı ve bir çeşit 

empresyonizmi Türkiye'ye ilk getiren 
insanlardı. Akademiye gelir gelmez eli
mizden stompu ve 'sauce'u bıraktıra

rak yanmış kömürü. füzeni veren hoca
mız Çallı İbrahim oldu. Varniya'nın ak
sine. Yağlı boya sınıfına geçince. Batı'

da çoktan ömrünü tamamlamış olan 
empresyonist görüşü bize aşıladı ve biz 
hepimiz birer Çallı İbrahim. birer empres
yonist olduk" demektedir (Türkiyemiz, 

sy 27, s. 22). 

Öğrenciliği sırasında geçinebilmek için 
bir yandan da arşiv memuru olarak ga
zeteciliğe başladı. Gazete ressamı olmak 
istemeyen Elif Naci, sonradan çeşitli sa
nat yazıları da yazdı ve iyi bir polemist 

Elif Naci 


