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ÖZET: Düşünce tarihine bakıldığında, "alemin esası harf ve rakamlardan ibarettir" 
yargısına rastlanmaktadır. Bu fikrin geçmişi Fi sagor (Pitagoras)'a kadar uzanmaktadır. 
O zamandan itibaren çeşitli kültürlere girmiş olan bu düşüncenin, İslam kültüründe de 
izleri mevcuttur. Bu sebeple harfler, tasavvufi ve edebi kültürümüzde başta "Hurufilik" 
ve "Ebced Hesabı" olmak üzere şifre, kısaltma, vefk, tılsım, remil, tefe'ül gibi değişik 
maksattarla ele alınmıştır. Ayrıca Muvaşşah, istihrac (Akrostiş) ve harf oyunları gibi 
edebi sanatlara da malzeme olmuştur. Harf ve rakamlar bugün daha çok birer sembol 
olarak kullanılmaktadır. Oysa geçmişte harflerin farklı anlamlarda ele alındığı 

anlaşılmaktadır. işaret edilen ele alma biçimi "Elifname" denilen şiirlerde karşımıza 
çıkmaktadır. 16. yüzyıl şairlerinden Ankaralı Hekim Nidai (1508- 1 568)' in yazdığı 

Genc-i Esrar-ı Ma' ni adlı Mesnevi kitabında "Der Bey{ın -ı /jiıruf-ı Tehecci" başlığıyla 
bir Elifname bulunmaktadır. Bildirimizde, "Eiifname nedir?" sorusuna cevap ararken 
Nidal'nin söz konusu şiiri de Elifnamelere bir ilave olarak tanıtılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Elifname, Nidai , Genc-i Esrar-ı Ma'ni. 

ABSTRACT: When looking through the history of thought, we came across the 
deliverance that "the essence of universe consists of Jetters and numbers" .The history 
of this thought goes back to Pitagoras.This thought which affected the several cultures 
since then, had made impression on the Islamic Culture too . Therefore letters have also 
been dealt with in our mistican and literary culture for different purposes such as "the 
HurGfi sect", Ebced calculation(giving numbers to the letters),coding, abbreviaiton, 
vefk, talisman and remil. Also letters have been materials for literary arts !ike acrostic 
poems,muvaşşah and letter games. Nowadays, The Jetters and numbers are used more 
commonly as symbols.It is understood that letters were dealt with various meanings in 
the past. The style that is dealt with appears with poems known as "Elifname". The 
physician Nidai from Ankara, who is one of the poets of the sixteenth century(l508-
l 568)had a mas na vi book (book with poems made up of rhymed couplets, each couplet 
being of a different rhyme) known as "Genc-i Esrar-ı Ma' ni" .In his book there was an 
Elifname ( a type of poeın) with the tittle of "Der Beyan- ı I:Iurfif-ı Tehecci" .In this 
paper while looking for the ıneaning of Elifnaıne, the poeın ınentioned above will be 
introduced as an example to Elifname in addition. 

Key Words: Elifname, Nidai , Genc-i Esrar-ı Ma' ni. 
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Giriş 

Harfler, çeşitli yönlerden dil ve edebiyata malzeme olmuş sembollerdir. Bunun en 
yaygın şekli Akrostiştir. Bilindiği kadarıyla Türk dilinin ilk akrostiş tarzı şiirine Burkan 
Kültür muhitinde yazılan dini bir şiirde rastlanmaktadır. Uygur (Soğd) harfleriyle 
yazılmış olan ve şu anda British Museum 'da bulunan bir mecmuada ki 21 sekizliden 
oluşmaktadır (Arat, I 986: 102- I 05). 

Akrostiş ya da muvaşşah sadece manzumelerin mısra başlarında kullanılmamaktadır. 
Bu sebeple Elifnamelerden ayrılır. Batılı , manzumenin ortasına (içine) ve sonuna 
yerleştirilen muvaşşahları yine Yunanca "mezostiş" ' ve "telestiş" kelimeleri ile karşılar" 
(Tavukçu, 2008: 221). 

Türk edebiyatının her sahasında harfler edebiyatın malzemesi olagelmiştir 

(Çelebioğlu, 1998: 599-606). Bu durumu bir araştırma konusu olarak dikkate değer 
bulan Dursun Ali Tökel, "Sairlerin vazgeçilmez simge kaynaklarmdan biri olan harfler 
acaba hangi niyetler/e kullanılmaktadır? Her biri birer "gösteren" olan harfler, acaba 
kaç değişik "gösterilen "i simgelemektedir? Bunların şô.irin niyetiyle ilgisi nedir ve ne 
derecededir? Alfabede en çok hangi harfiere müracaat edilmektedir ve bunların 

kullanım sıklığı nedir?" sorulannı sorarak başladığı çalışmasını şöyle sürdürmüştür: 

"Bütün bu sorulara cevap vermek için öncelikle divanlar içinde taramalar yaptık. 

Ulaşabildiğimiz divanları beyit beyit okuyarcık içerisinde herhangi bir harfin adının 
geçtiği mısraları tespit ettik ve sanıında bunları haif başlıklarına göre sıraladık. Bazı 

divanları başından sonuna kadar taramamıza rağmen her hangi bir haif simgesine 
başvurulmadığıni da gördük. Bu yüzden bibliyografya bölümüne bakarak sadece bu 
divanlar üzerine araştırma yaptığımız düşünülmemelidir. Çoğu divanda ise ancak 
birkaç haif gösterenine rastladık." 

Tökel'in bu çalışması konuyu bir hayli anlaşılır kılmakla birlikte, O ' nun "mutasavvıf 
şair/erin divanlarını bu çalışmanın dışında tuttuk. Zira onlardaki haif simgeciliğinin 
boyutları başka bir çalışma bağlamında incelenmesi gerekmektedir kanaatini 
taşı.maktayız.", ifadesinden de ortaya çıktığı üzere mutasavvıf şairlerin harf simgeciliği 
ve bunun özel bir biçimi olan Elifnameler için ise Tökel, bu metinlerde harflerin 
simgesel değerlerinin tasavvııfi literatürdeki termirıolojisi, bu çalışmanın kapsamında 
olandan daha başkadır ve özel bir uzmanlık bilgisi gerekmektedir." (Tökel, 2003: 13-· 
14) demektedir. 

Esasen bu konu, Dursun Ali Tökel'in çalışmalarından önce merhum A.mil 
Çelebioğlu ' nun yazıları ile edebiyat araştırmalannda yerini almıştır. A.mil Çelebioğlu , 
harflerin edebiyatımizdaki kullanımını şöyle sınıflandırılmıştır: 

1. Genel Manada Harflerin Sembol Olarak Kullanılması 
a) Ladin1 olarak harflerin mahiyeti 
b) Tasavvufi olarak harflerin mahiyeti 

2. Özel Manada Harfler 
3. Hun1filik 
4. Ebced Hesabı 
5. Çeşitli Hususiyetler 
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a) Tevşih 

b) Kısaltınalar 

c) Kekeme dili 
6. Elifnameler (Çelebioğlu, Kaçar, 1998, 1997: 599, 307). 

Elifname önce harfin zikredilmesi, sonra da onunla başlayan bir kelimenin seçilmesi 
biçiminde olabildiği gibi sadece alfabetik dizilişleri alt alta sıralı ya da belli bir düzen 
dahilinde kelimelerin seçilmesi yolu ile de meydana getirilmiştir. Harfler, dolayısıyla 
kelimeler, ekseriya rastgele olmayıp muhtevaya uygunluk gösterir. Eski Yunan ve Latin 
edebiyatlanndaki akrostiş bizdeki karşılığı ile Muvaşşah şiir türüyle benzerlik 
göstermektedir. 

Kimi araştırmalara göre tür (Güzel, 2006: 634) kimilerine göre ise tür mü şekil mi 
belli olmayan ancak akrostiş veya muvaşşah başlığı altında değerlendirilebilir denilen 
Elifnameler (Gökçimen, 2010: 105) halihazırda edebiyatın araştırılınaya devam eden 
konularındandır. 

Elifnamelere aşık tarzı şiir yazan şairlerde de rastlanmakla birlikte sfıfi şairlerin 

eserlerinde daha derinlikli bir kullanımla tesadüf edilir. Bu şairler, "elif' harfinden 
başlayıp "ye" harfine kadar her bir harfi , varlık dünyasındaki herhangi bir unsurun 
sembol veya şifresi gibi gösteren şiirler yazrruşlardır. 

Elifname biçiminde yazılrruş şiirlere, Halk (Al bayrak, 2004: 1 59), Klasik, Dini
Tasavvufi Edebiyat, Aşık edebiyatı, Çağdaş edebiyatta dahi rastlanabildiği ifade 
edilmiştir (Kaçar, 1997: 307). 

Elifname'nin coğrafyası Anadolu ile sırurlı değildir. Türk dünyasında yazılmış 

birçok Elifname vardu. Mesela, Geleneğin Orta Asya boyutuna kapı aralanması 

amacıyla Türkmen Edebiyatındaki Elifname örnekleri üzerine bir araştırma yapılrruştır 
ve Akrostiş biçimine benzeyen Elifnameler tespit edilmiştir. Bu sebeple Türkmen 
Araştırmacılar bunları Akrostiş kategorisinde değerlendirmiştir. Söz konusu şiirler 

aslında beşi dini, ikisi ise din dışı (aşıkane) olan Elifnamelerdir Bu şiirler, Mahtumkulu, 
Kemine, Magrupı, Gayıbı, Tahır veBerdinazar adlı şairlere aittir(Gökçimen, 2010: 106-
1 07). İs tek ve arzularını sıralayan Kıbrıslı Aşık Kenzl olsam redifli şiiriyle bir E lifname 
yazmıştu (Güzel, 2006: 635). 

Elifname'nin yazıldığı şekil ve türlere gelince, divan şiirinde, mesnevi, gazel ve 
kasidelerde hatta muhammes, murabba gibi bentli şekillerde rastlanmaktadu 
(Gökçimen, 2010: lll-114). Aşık şiirinde koş ma, destan ve divan! arda; dinl-tasavvufi 
şiirde ise tevhid, münacat, na't ve methiyelerde Allah'ın varlığı, birliği, Allah'a 
yalvarma, Peygamberi ve tasavvuf erbabını övme gibi konuların yanı sıra tamamen din 
dışı mevzularda da bu tarz şiiriere rastlanmaktadır. Mesela, Muhibbi'nin Elifnamesi 
aşıkane tarzda yazılrruştır (Ak, 1987: 811-812) . 

Türk edebiyatında Esrar Dede, Ahmed Kuddfısi, Şeyh Ahmed Rindi, Derviş Osman, 
gibi tasavvuf ve tekke şairleri , Dertli, Kul Himmet, Ruhsati, Aşık Ömer, Aşık Şenlik, 
Aşık Şem'l, Aşık Minhaci, Posoflu Aşık Zülall, Yozgatlı Hüznl, Aşık Talibi, Sivaslı 
Aşık Tabibl, Sadık Baba, Aşık Deryani, Posoflu Aşık Sabit, Müdami, Silleli Figani, 
Göğçeli Aşık Elesker, Darendeli Katip Bakayi, Erkiletli Aşık Hasan (Kaçar, 1997: 307) 
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gibi Halk şairleri Elifname yazmıştır. Aşık Paşa ' dan başlamak üzere, Mihri Hatun, 
Nesim1, Hatayi, Fuzı111, Muhibbi, gibi Divan Şairleri tarafından da Elifname yazılmıştır. 

Bir şair bir ya da daha çok Elifname yazmış olabilmektedir. Mesela, Benderli Cesarl 
(ö. 1 829)' nin birden çok Elifnamesi mevcuttur. Bunlardan biri na' t 
konuludurMuvaşşah, mühmel, bl-nukat vb. sanatlı söyleyişlere meraklı olduğu anlaşılan 
Cesari'nin, "Elifname-i Pepegi" adlı hem kekeme diline hem de Elifnameye aynı şiirde 
yer verildiğine örnek bir şiiri vardır (Akkuş , 2010, 73) . 

Elifnameler hem aruz hem de hece vezniyle yazılmış ve aruzun genellikle 
Ffulatün/Failatün/Ffulatün/Failün kalıbıyla ve hecenin ı ı 'li ölçüsüyle yazılmıştır 

(Öztoprak, 2006: 1 36). 

Elifnameler, öncelikle şekli ile dikkati çekmiştir. Mesela Fahri Ahmed ' in şerhettiği 
Nesib'in Elifnamesi, kıt ' a nazım şekli ile ve harfler manzumenin içerisine 
serpiştirilmiştirı. 

1 Elifden başladı dil ba"da bu/dı sılT-l n1f.ı8ni 
Tedenni ey/eyüp ttidan §eba"t ümmi'd edüp §a"da 

CemaJe erüben cimden l,ıalavet bu/dı l,ıa ile 
ijayal-i !Jama aldanmaz göiiül dal ile dünyada 

Zü/a/-i vaşl-ı f:lafcda ra gıbi reyyan iken a!Jır 
Zihi Iu.tf-1 sa 'iidet gördi di'dem sin ıle zada 

Şarab-ı eaş/cı içdi şin ile ştidın şafiisına 
En'şdi dil ziya-i çladı bu/dı ,ta-i !;if.ıtida 

G1derür ?ada ceh/iıi ?uJmetini himmet-i n.ıiirşid 
~ymla 9/yna erdim gayrdan geçdim fcamu g§da 

Fela{ıa flida ermek isteyen mürşid elin .tutsun 
Dili ~an nda ~a ey/es ün ol pirima "n ada 

Kemal-i ma Tifet bulsun Iedünni /e~etin datsun 
Bu mülk-i fiiniyi mim ıle versün cümleten ba"da 

ı.!l.Wiu--J mdasm n ün ıle fca/be işitdürsün 
Vılayet tağtına vav ıle şah olsun o şeh-zade 

Hele ha-i hüviyyetden degil mi ı'şbu ma "ni/er 
Bi/ür 'iinf olan fcadrüii fcamu münkir fca/ur !§da 

Şafcın ta gıbi alma üstine dünya vü 1ı{<:ba"p 
Seni alt etmeden alt et nitekim aldılar yada 
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Elifniimeleri tasnif etmek üzere denemeler vardır. Bunlardan biri olan Doğan 
Kaya'nın tasnifi şekli öne çıkaran bir tasniftir. Bu tasnife göre Elifniimeler; 

I. Elif ve takip eden harfler beyit başlarında yer alabilir. 
2. Elif ve takip eden harfler dörtlük başlarında yer alabilir. 
3. Elif ve diğer harfler dörtlüklerde sıra ile her dizenin başına getirilir. 
4. Elif ve diğer harfler beyit sonlarına getirilir. 
5. Beyitlerle yazılmış şiirlerde elif ve diğer harfler dize başlarına ve ortalarına 

getirilir (Kaya, 2007, 309). 

Elifniimeler için şekil mi, tür mü tartışmalarında "şekle bağlı bir sanattır" görüşünü 
benimseyen Nihat Öztoprak'ın tasnifine göre ise Elifniimeler; 

1. Düz Elifniimeler, 
2. Ters Elifniimeler, 
3. Düz-Ters Elifniimeler, 
4. Kafiyeleri alfabetik sıralanan Elifniimeler, 
5. Eğitici ve Eğlence amaçlı Elifniimeler (Öztoprak, 2009, 81 7-829). 

Elifniime hem aşıkların hem de klasik şiiirierin ustalıklarını gösterdiği bir şekildir 
(Kaçar, 1997: 308). Tasavvuf erbabı olan şairlere gelince onlar için bu tarz şiirler 

tasavvufun anlam katmanlarını yüklenecek vaziyete getirilmiştir. Bu yüzden 
Elifniimelerin şerhine de rastlanmaktadır. Mesela, Fahrl, Nes!b adlı dervişinin elif
niimesini şerhetmiştir (Aslan, 2008: 162). 

Bu konu üzerinde şimdiye kadar yapılan çalışmalarda Aşık tarzı şiir yazanların 
Elifniimeleri üzerinde durulmuştur. Bu şiirlerdeki kullanım tarzı daha çok şekli iken 
SGfi şairlerin eserlerinde rastlanan Elifniimelerin muhtevayı öne çıkardığı 

görülmektedir. Bu muhteva Nesimi gibi HurGfi şairlerde farklı bir boyuta taşınınakla 
beraber Nesib gibi sGfi şairterin eserlerinde harfler sembolleştirilmektedir. Bunlardan 
biri 16. yy. sGfi şairi Nidiii ' nin Elifniimesidir. Nidii! için harfler herhangi bir şekil değil, 
işaret hatta semboldür. Aynı zamanda kutsaldır. 29 adede ulaşan Arap harflerini 
lamelifle birlikte sayarak bir hadisi delil gösterip vahyin ürünü saymıştır. Sözü edilen 
hadis şudur: ~ale: "ma enzele'lliihu 'ala Ademe illa tis•ate ve ' ışrine barfen"( İbn Arrak, 
ts: I, 250).2 

Eserini 29 harfe uygun olarak 29 hikayeyle tertip eden şair bu konuda şunu söyler: 

Hikiiyet didügüm safia barf olur 
Söz ehli bu barf içre ma 'na bulur (b. 3593). 

Hele .fcarga gıbİ bed meşreb ü zişt-!Jü olur münkir 
O.fcur bir no.fqayı iki anun çıin .fcaldl '1ımyada 

Eb ü ced sımn istersen Nesibim nisbetiii an la 
Tutup daman-ı şey!Ji rüz u şeb dunna elifb§da 
2 Bu hadis araştırmacılarının güvenilir (sahih) bulmadığı bir kaynakta geçen "uydurma" 
hadistir. 
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N içe ma 'na l:ıarf içre pinhan di düm 
I:IurGf-ı cism-i ma 'nidür can didüm (b. 3594). 
Nidal'ye göre harflerin 29 olmasının hikmeti ise şudur: 
Ne içün olupdur yigirmi ~ol5.uz 
Bu on babı niçün degildür otuz (b. 3629). 

Yigirmi ~ol5.uzdur çü {\ur ' ana l:ıarf 
Anufiçün bu ma 'naya l:ıarf oldı ?arf (b. 3630). 

Nidai ' nin kendisinden önce ve soraki pek çok sufi meşrep şairde olduğu gibi söze 
özel bir ihtimam ve anlam yüklemektedir: 

Hele şimdi di söyle l5.alüfi nedür 
Getür görelüm var tıayalüfi nedür 

ijaber vir irelüm sözüfi aşlına 
Nedür afilayalum anufi aslı ne 

Kitabufi ne üstine itdüfi bifia 
Söze girmedin evvel anı afia (b. 192- t 94 ). 

Başlıkta "Elifniime" adı geçmez. "Der Bey{ın-ı lfııruf-ı Tehecci" olarak geçer. Cihan 
nakşını seyreden şairin gözüne 29 harf ilişmiş ve onlarda gördüğü manayı aktarmak 
ister. Bu anlarrun kaynağını da bir hadise dayandırrruştır. Allahın Ademe 29 harf 
indirdiği rivayetiyle 29 harfin vahiy ürünü olduğunu söylemiştir. Bu harflerin 
öneminden bahseden beyitlerin ardından Eliften başlayıp Lam elifi dahil ederek Ye ' ye 
kadar 29 harfi ve onlara yüklediği tasavvGfi manaları içeren beyitleri sıralamıştır: 

Der Beyan-ı I:Iurôf-ı Tehecci 

İşitimdi ey sözde nılr-i keliim 
Ne vechile oldı bu na?m-ı irtisam 

Cihan nal5.şını seyr iderken meger 
Yigirmi ıol5.uz l:ıarfe ~ldum na?ar 

{\ale: "ma enzele'llô.hu 'alô.Aden:ıe illô. tis'ate ve ' ışrfne baifen" 

Anufila bilinür Kelam-ı l5.adim 
Anufila bilinür hem ism-i Kerim 

Anufila bilinür l5.amu ad u şan 
Anufila bilinür zenıln ü zaman 

Anufila ol5.unur ne kim var kitab 

Anufila bilinür ne kim var l:ıisab 

Ne varsa el:ıacti~de daQ.il l5.amu 
Anufila yazılur mesa ' ill5.amu 

Hiç ansuz cihan içre bir nesne yol5. 
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Eyü yavuz elbetde ger az u ço~3 

Nidai'ye Göre 29 harlin Göstergesi 

Ehf (I)Ailah'ın adını işaret etmektedir. Be (Y) biitın yolunu müjdelemektedir. Te (w) 
Tanrı kelanunı (Kur'an'ı) tilavet edip O'na taat kılın anlanuna gelmektedir. Ş (..:..) 
Hakka sena eyleyip çok sevaba erişmeyi işaret etmektedir. Cim (~) cennet kapısının 
üstüne açılması anlanuna gelmektedir. I:Ia (c) harfinin rumuzu ise, "Her zaman Hak'tan 
helali dile!" demektir. ij (t). bu harf şair için ha yrı işaret etmekte, Halı k ve halk etme 
(yaratma) kelimelerini beraberinde çağrıştırmaktadır ki bu kelimelerin ilk harfinin 
imlası aynıdır. Zaten şiir boyunca aynı harfle yazılan bir veya birkaç kelimeyi nusra ya 
da beyitte bir araya getirmektedir. Bu da Aliterasyon sanatını ortaya çıkarmaktadır. 
Nidru dal (J} harfi için O'nun (Allah'ın) dalı derde devadır, demektedir. Zel (ı) 
bilmeyeni alçaltan (zelil eden) bir harftir. Re (.J) harfi, bir kimseye refik (arkadaş) olursa 
onu doğru yola iletecektir. Ze (j) harfinin ise, insanı üzüntü ve kederde koymayacağını , 

Sin (eY') ile saadete erişileceğini, Şın (t.lô) olmasa şefaatin dillendirilemeyeceğini , din 
olmasa şekavet (bedbahtlık, haydutluk) olacağını belirtmektedir. Allah ' ın Sad (~) 
harfi, sadıkiara safadır. Nidal'ye göre harflerin içinde ])iid (IY=>), bize ziyafet içindir. Tı 
(..1:.) Tiiha (Hz. Muhammed)'dir. Zı (.l:.) "Zahara' l-fesad" ifadesinin geçtiği ayeti 
hatırlatmaktadır. Şaire göre, bu rernzi anladığında doğru y;olu bulmuş olacaksın. 'Ay n 
(t) harfi için ilmin evveli diyen şair, alim ve alem kelimelerini de 2. nusraya yerleştirip 
bu harfe başlayan üç kelimeyi birlikte annuş olmaktadır. Gayn (tJ harfi (Allah ' tan) 
gayrıya bağlanmamak ve böylelikle gama düşmemeyi sembolize ederek Gaffar'ı 

bilmeyi işaret etmektedir. Fe ('-') Ferd ve Ehad olanın (Allah'ın) fazlım görmeyi ve 
okumayı böylelikle fenadan kurtulup ebediyete erişileceğini ifade etmektedir. Kaf (L3) 
harfine gelince, şair, kendisi için ilk dersin "Kaf' olduğunu bu sebeple her daim 
gönlünde Allah ' ın aşkının olduğunu ifade etmektedir. Kaftan kast edilenin Kaf Dağı 
olması muhtemeldir. Çünkü tasavvufta Kafdağı Mürşid-i Karnil'in vücududur (Pala, ts: 
273). Kaf (~) harfini dünyanın aslı ve temeli olduğunu söyleyen Nidal, en doğrusunun 
ise nun ve kaf'ın olduğunu belirterek "Kun feyekun" ayetine telmihte bulunmaktadır 
(Yasin 36/82). Liim (J) harfine geldiğinde şair, Allah'ın lutfunu ve liva kelimesiyle 
"Sancak-ı Muhammedi"yi hatırlanuş ve hatırlatnuştır. Mim (ı") Muhammed vesilesiyle 

. müminlere alarnet olmuştur. Harflerden biri de nun (u) harfidir ki, şaire göre onu 
okuyan fen siihibi olur4 V av (J) harfine gelince o da vuslat kelimesinin başlangıcıdır. Ha 
(•) harfi Allah ' ın bize doğru yola ulaşmamız için hidiiyetidir. Liimelif ('i) i de müstakil 
bir harf olarak kabul eden şair, bu harf için, la sözcüğünden hareketle Allah'tan başka 
ilah olmadığının alametidir, der. Nihayet 29. harfe, ya (.s)'ya gelen Nidal bununla 
mananın hatmolduğunu, manadan anlayanların bunu bildiğini söyler. Ona göre Ma' na 
(._.,ı...) kelimesinin son harfi "ya" olduğuna göre bunun bu şekilde anlaşılması 

gerekmektedir. 

3 Yk 1 Oa-beyit: 192-1 O b-bey it: 20 1. 

4 Kur'an-ı Kerim'in Kalem suresinin 'ilk ayeti "Nun ve'l-kalem ... "diye başlar ki, (Nun, 
kalem ve yazdığı şeyler hakkı için manası verilmektedir.) 
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Elif: Allah adın işaret ider 
Bi: ba.tın .tar/kın beşaret ider (Yk. JOb-beyit: 202-11 b-beyit 229) 

Ti: Taiıgn kelamın tilavet idiiiı 
Tutun em rini cümle .tfı 'at idüiı 

Si: eyle şena lfa#a bul çok şevab 
Cim: açıla cennetden üstüne bab 

{B.: ./fak' dan belalin dile her zaman 
.fji: Jjayrını /}alk ide Jjalık hernan 

Anun dalı derde devadur biliiii 
Dil ii can um aiıa fedfıdur bilii1i 

Şu kim bilmedi tiilı iilierdedür 
Zel'il olur ol kimse mibnetdedür 

Eger rı olursa refikııiı seniiii 
ŞehCı .togrı yoldur .tar'ikwi senüiı 

Zi komaz seni zar ile bl zeval 
$oma .ierrece gönlün içre meliil 

Sin o ldı sa' adet sana vii baiıa 
.(fııdiinufi bu lu!fi.n da/}i gel ana 

Şefii 'at dinilnıezdi şın olmasa 
Şekavet olurdı bu din olmasa 

Olur {D.dı ş[ıdıf.dara pür şafa 
Şafa ehli biliir nedür bu şada 

Zıyafet içündür bize çiidı bil 
/fıırufı ofiiit aiila i 'd adi bil 

Tı Taba durur hem ?J. "?Jlhara'l-fesad"5 

Bu renızi oiıiit bil dilersefi reşiid 

5 İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya 
çıkmıştır. Dönmeleri için Allah, yaptıklarının bazı (kötü) sonuçlarını (dünyada) onlara 
tattıracaktır (RGm 30/41 ). 
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'Ayn 'ilmüii evvelki f:ıaifi olur 
O sırrı bu 'alemde 'alim bilür 

Gayn gayrılardan dimekdür kesit 
Gama düşme 'alemde Gaffarı bil 

Fi f:ıaifini gör fat l-ı. ferd ii Ef:ıad 
Fena olmaya okıyan taebed 

Baiia çünki jfif o ldı evvel sabafr 
Anıiiçün dilümde hernin 'ış/r-ı lfafr 

Bu dünyaya bünytıd olan kôf imiş 
Eşaf:ıf:ı buiia en-nılnı ve' l-kaj imiş 

Bunı bil ki Lam aldı lu!fı lfııda 
Biziimçün durur ya 'ni ?ıli-ı li va 

Mııf:ıammed f:ıakıyçiin bu mü'minlere 
Mim aldı 'atarnet selam aiilara 

Jjiırufııii birine dinür çünki nun 
Okı f:ıaifi ma 'ni bil ol ZCı-fiinun 

Biri vav olur vıışlata ibtida 
J<amıı !Jalfra isternek anı reva 

Hidayet idüp bize hiiyı ilah 
Özinden yaiia ya 'ni gösterdi rah 

Şe/ıa lô.melifden 'alarnet 'ayan 
Degil gayrı illa -lfuda var hernan 

Gel üp yaya !;atm old ı ma 'ni/er 
Na?ar eylesiin kim ki ma 'ni diler 

Çü bildüm bıı ma 'nayı ijkfır ile 
Söze· ibtida itdüm i/rrar ile 

Diledüm ki ta/rrir ide m var maf:ıal 
Yigirmi .tofruz pür naşô.yif:ı meşet 

Bu cümle f:ıikayetde on bab ola 
f<amusı ma 'ani ma'Cırif.tola 
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Sonuç 

Kendi içerisinde farklı şekil ve niteliklere sahip Elifnamelerin özellikleri şöylece 
özetlenebilir: 

1. Beyitler halinde yazılanlarda uzunluk anılan harfin mısra, beyit içerisinde birer 
kez yer alışı veya biredn fazla yer alışına göre değişebilmektedir. Dörtlük 
biçiminde olanlarda ise dörtlük sayıları 6-34 arasında değişmektedir. 

2. Başta dini ve tasavvufi konular olmak üzere hemen her konuda söylenebilir. 

3. Kekeme dilinde, Yaşname veya şairname gibi biçimlerle bir arada olabilir. 

4. Çeşitli şekillerde yazılmıştır. 

5. "E/if 'ten "ye "ye kadarki harflerin sıralanı ş biçimleri farklılık gösterir: 

a) Elif ve diğer harfler beyit başlarına getirilir, 

b) Elif ve diğer harfler dörtlük başlarına getirilir, 

c) Elif ve diğer harfler dörtlüklerde sıra ile her dizenin başına getirilir, 

d) Elif ve diğer harfler beyit sonlarına getirilir, 

e) Beyitlerle yazılmış şiirlerde elif ve diğer harfler dize başlarına ve 
ortalarına getirilir. 

6. Günümüz şairleri, alfabemizdeki A dan Z'ye kadar olan harflerle Elifname 
benzeri şiirler ortaya koymaktadır (Kaya, 2010: 300-301 ). 

Nazim, Fuzfili gibi şairlerin de Elifnameleri olduğuna bakılırsa, Elifname yazmak 
sadece yeteneksiz şairlerin kendilerini göstermek üzere başvurdukları lüzumsuz bir 
uğraş olmasa gerektir. 

Edebi sanatlardan muvaşşah, istihrac ve aliterasyonun kullammına rastlanan 
Elifnamelerin, edebi zevk bakımından hem halk, hem tekke-tasavvuf, hem de divan 
şiirinin müştereklerinden olduğu anlaşılmaktadır. Ancak Tasavvufi olanların daha 
ayrıntılı bir metodla incelenmesi gerekmektedir. 

Mesela, Elif bütün tecellilerin sırlarını içermektedir. Aslı noktadır. Bütün harfler, 
eliften veya noktadan meydana gelmiştir. Ebced hesabıyla l (bir)' dir ve harflerin ilkidir. 
"Allah" lafza-i eelali elif ile başlamaktadır. Dolayısıyla "e/if' vahdete diğer harflerden 
"be" (sayı değeri iki) ikiliğe, kesrete, Besmele'nin sırrına; "mim" yokluğa, mekan 
alemine veya maddeye delalet etmektedir. 

Elifnamelerin tertibinden yola çıkarak kimi zaman bilimsel çalışmalarda sağlıklı 

metin oluştururken bu şiirlerden yararlanılabilmektedir. Bu da edebi çalışmalarda tür, 
şekil, muhteva özelliklerine dikkat ederek titiz incelemelerle daha verimli, daha ikna 
edici sonuçlara ulaşmanın çalışma alanını zenginleştirmekten geçtiğini göstermektedir. 
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80' 1i yıllardan beri konu üzerinde başta merhum, AmjJ Çelebioğlu ' nun araştırması 
olmak üzere yapılan araştırmalarda Edebiyatım1zda IOO' ün üzerinde örneği tespit 
edilmiş olan Elifname ve şairi sayısının yapılacak yeni araşt1rmalarla daha da artacağı 
tahmin edilebilir. 

KAYNAKÇA 

Akkuş , Y. (20 lO), Bender/i Cesarf'nin Dfviinı ve Dfvançesi (İnceleme-Tenkit/i Metin) 
(Yayınlanmarruş Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı , Eski Türk Edebiyatı Bilim 
Dalı , İstanbul. 

Arat, R. R. ( 1986), Eski Türk Şiiri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara. 

Çelebioğlu, A. (1998), "Harflere Dair", Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, Haz.: 
Öztoprak, N. ve Deniz, İstanbul. 

Gökçimen, A. (2010), "Türkmen Edebiyatında Elifname", Atatürk Üniversitesi Türkiyat 
Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (T AED), Erzurum. 

Güzel, A. (2006), Dinf-Tasavvufi Türk Edebiyatı, Akçağ Yayınları , Ankara. 

İbn Arrak, Ebu'I-Hasan Ali b. Muhammed b. Arak (tarihsiz), Tenzihu'ş-Şeriati ' l 
Me1jua ani'l-Ahbiiri'ş-Şeriati'l-Mevdua, Kahire. 

Kaçar, B. (1997), "Türk Edebiyatında Elifnameler", V. Milletlerarası Türk Halk 
Kültürü Kongresi Halk Edebiyatı Seksiyon Bildirileri I , KB Yayınları , Ankara. 

Kaya, D. (20 lO), Ansiklopedik Türk Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü, Akçağ Yayınları , 

Ankara. 

Öztoprak, N. (2009), "Elifnamelerin Tertip Hususiyeıleri ve Metin Tesisindeki Yeri", 
Uluslar Arası Türklük Bilgisi Sempozyumu Bildirileri 2 (K-Z), Erzurum. 

Pala, i. (tarihsiz), Divan Şiiri Sözlüğü, Akçağ Yayınları, Ankara. 

Tavukçu, O. K. (2008), · 'Akrostiş (Muvaşşah)" Kültür Tarihimizde Gizli Diller Şifre/er, 
Editörler: Naskali , E. G. ve Şahin, E., Picus Yayınları , İstanbul. 

Tökel, Q. A. (2003 ), Divan Şiirinde H aif Simgeciliği, Hece Yayınları, Ankara. 

183 



184 



185 




