
!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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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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L 1 f ) 
Küfi Sülüs Nesi h Ta'lik Ri ka· 

)d ôJ t 
Divan i Celi-divani Rik'a 

Kalkaşendi. hat itibariyle elifin eninin 
boyuna nisbetle sekizde bir olabilmesi 
için aynı kalemle sekiz nokta boyunda 
çizilmesi gerektiğini İl.Jvdnü 'ş - Şafii, ri
salelerinden naklen kaydetmektedir. 
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1979, s. 39-59; Azize Fewal Babeti, el -Mu'ce
mü'l-mu{aşşal {i'n·nahvi'l·'Arabi, Beyrut 1992, 
s. 29-45 ; TA, ll , 56-59; Pakalın, ı , 518 -519; 
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(Yaz ı )", DiA, lll , 277. r;ı 

ıı®!ıı A. TURAN ARSLAN 

EDEBiYAT. Elif özellikle klasik Fars ve 
Türk edebiyatlarında bir remiz, telmih 
ve teşbih unsuru olarak sevgilinin baş
ta boyu olmak üzere çeşitli vasıflarını 

ifade etmek için yaygın biçimde kullanıl
mış ve elif kelimesini ihtiva eden pek 
çok tabir meydana getirilmiştir. Ayrıca 

bu harf adı tasawufta ve tasawufi ede
biyatta farklı manalar taşıyan bir terim 
niteliği kazanmıştır. 
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Türk edebiyatında manzum eserlerde 
sevgilinin boyu, uzunluğu ve düzgünlüğü 
sebebiyle elife veya serviye benzetilir. 
Bundan dolayı sevgili "elif boylu" anla
mına gelen "elif-bala, elif-kad, elif - ka
met" diye anılır. Nesimi'nin, "Kametin elif 
diyen gör ne uzun hayal eder 1 Her ki 
diler visalini arzü-yı muhal eder" beytin
de bu husus görülmektedir. Bazan baş
ka harflerle bir arada zikredilip meyda
na getirilen kelimeler ve bunların şekli 
özellikleri çeşitli çağrışımlara yol açar. 
Mesela sevgilinin boyu, zülüfleri ve ağzı 
Kur'an-ı Kerim'deki hurüf-ı mukatta
adan elif, lam ve mim harflerine benze
tilerek bu harflerle başlayan ayetlere 
telmihte bulunulur. Aşık, sevgilisine ka
vuşmanın bayram sevinci içinde yüzünü 
"güzellik mushafı"nın başındaki "elif
lam-mim"e süren bahtiyar kişi olarak 
hayal edilir. 

Aşığın aşk derdinden beli bükülüp vü
cudu dal ( ~ ) harfinin şekline döndüğü 
zaman elif ( 1 ) boylu sevgiliyle bir ara
da anılması "ad" ( ~T) kelimesini akla ge
tirir. Bu çağrışımla aşığın bu yolda adı 
çıkmış, dillere düşmüş biri olduğu veya 
sevdiğinin adlı sanlı yani şöhretli bir gü
zelliğe sahip bulunduğu ifade edilir. Yi
ne elif boylu sevgilinin başının iki yanın
dan sarkan zülüfleri uçlarının kıvrıklığı 

itibariyle iki dala benzetilir. Şekil olarak 
"dad" ( ~~~ ) kelimesini düşündüren bu 
benzetmeden "adalet. insaf. merhamet" 
çağrışımları doğar. Necati Bey'in, "Kad
din elif-durur iki yanında dal-i zülf 1 La
yık budur ki aşığa senden erişe dad" 
beyti bu mecazi anlamları ortaya koyan 
bir örnektir. 

Sevgilinin zülfü uzunluğu ve ucunun 
kıvrıklığı sebebiyle lama, boyu da elife 
teşbih edildiğinde şekil olarak ortaya 
"la"( "1 ~yok. hayır) kelimesi çıkar. Bağ
datlı Rühi'nin, "Lam zülfüyle elif kaddi 
oluptur virdimiz 1 Her ne derse zahid-i 
nadan anunçün la deriz" beytinde bu hu
sus hatırlatılmaktadır. Boy elife, kaş ra
ya ( .J ) benzetildiğinde ise "ra" ( \_; -ray < 
re 'y - niyet, düşünce) manası hatıra ge
lir. Sevgilinin boyu olan elif ile zülfünün 
remzi olan lam yan yana gelince "al" ( JT ~ 
mekr, hile) kelimesi ortaya çıkar. Kaş nun 
( u ) harfine benzetildiğinde sevgilinin 
boyunu ifade eden elif ile birlikte "an" 
( uT - güzellik) kelimesini meydana geti
rir. Ahmed Paşa'nın, "Kaşı nünuyla ka
meti elifin 1 Gördük ayruk biz ansuz olı
mazuz" beytinde "an" kelimesi tevriyeli 
olarak kullanılmıştır. Neşati'nin, "Bin-i 
pakine elif-i an desem n'ola 1 Ebrü-yı 

dilkeşi ona medd-i keşidedir" beytinde 
ise bir taraftan aynı kelime üzerinde oy
nanırken diğer taraftan da "elif-i an" 
tabiriyle buruna işaret edilmiş ve elifin 
üzerindeki med işareti de (- ) kaşa ben
zetilerek yüz güzelliğini tamamlayan un
surlar bir arada zikredilmiştir. 

Elif elifbanın ilk harfi olduğu için "oku
mak, bilmek" manasma gelen pek çok 
deyimde kullanılm ı ş ve bunlardan "elif 
okumak", "eliften başlamak" gibi bazı 

deyimler çeşitli beyitlere girmiştir. İbn 
Kemal 'in, " Tıfl-ı dil kaddin görüp aşka 
eliften başladı 1 Rabbi yessir la tüassir 
rabbi temmim bi ' l-hayr" beytinde bu 
mana ifade edilirken elifbayı öğrenme 
sırasında okunan "rabbi yessir" duası da 
iktibas yoluyla beyte alınmıştır. "Eliften 
yaya kadar" deyimi baştan sona oku
mak, sırasıyla bilmek ve öğrenmek, "eli
fi bilmez", "elifi görse mertek sanır'' de
yimleri de okuma yazma bilmeme, ce
halet anlamına gelir. "Elifi elifine" ay
nen, tıpatıp demektir. "Elif demeden 
fergaba çıkılmaz" deyiminde de inşirah 
süresinin "ve ila rabbike fergab" (ya lnı z 

rabbine yönel) mealindeki son ayetine 
işaret vardır. 

Bazı kelimelerde bulunan elif harfine 
ayrı manalar verilir ve bunlara dayalı ke
lime oyunları yapılır. Mesela "can" ( ub:- ) 
kelimesinin ortasında yer alan elif harfi 
aşığın bağrına saplanmış bir oka ben
zetilir. Her ikisinde de elif harfi bulu
nan "can" ve "an" kelimelerinin birleş

mesiyle ortaya sevgili manasında kul
lanılan "canan" ( ul.;b:-) sözü çıkmakta
dır. Nesib 'in. "Nür-ı Kevser'le edip şü
ye adın can korlar 1 Cana da an verip 
ismini cana n karlar" beytinde elif -can
canan arasındaki bu münasebet dile ge
tirilmiştir. 

Fuzüli bir beytinde sevgilinin kirpikle
rini "kan" ( ül:ğ) kelimesinin ortasında 
bulunan elif harfine benzeterek, "Batalı 
kana okun dide-i giryan içre 1 Bir eliftir 
sanasın kim yazılır kan içre" demek su
retiyle e lif- kan münasebetine atıfta bu
lunmuştur. Ahmed Paşa, "Gönlümün lev
hinde okurdum elif kaddin revan 1 Ben 
dahi bir doğru harf öğrenmedim üstad
dan" beytinde yine boy-elif münasebetini 
işleyerek sevgilisini düşünmekten dola
yı hacasından başka bir şey öğrenmeye 
fırsat bulamadığım dile getirmektedir. 

Elif başta ve ortada başka harflerle 
birleşmediği ve aynı zamanda hem şek
len hem de ebcedde bir rakamının kar
şılığı olduğu için Allah ' ın tekliğini ifade 
eden bir vahdet sembolü sayılmıştır. Taş-


