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s. 1-24; Mu£cemü’l-maÅ¹û¹âti’l-mevcûde, II,
1349-1350).
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Arap alfabesinin yirmi yedinci harfi.
˜ ™

Osmanlý alfabesinin yirmi dokuzuncu,
ebced tertibinin ve Fenike alfabesinin al-
týncý harfi olup ebced hesabýnda sayý de-
ðeri 6’dýr. Fenike alfabesinden gelen vâv
adý deðiþmeden Ârâmîce, Ýbrânîce ve
Arapça’ya geçmiþtir. Fenike dilinde vav
“çivi, kama, gemi direði, desteði” demek-
tir. Harfin biçim evrimi daha çok son an-
lamla ilgili olduðunu göstermektedir. Ha-
lîl b. Ahmed’e göre Arapça’da vav “büyük
hörgüçlü deve” (ve “zayýf adam”) anlamýn-
dadýr (el-¥urûf, s. 31).

Arapça’da vav sesi, iki dudaðýn birbiri
üzerine kapanmadan bir miktar aralýk kal-

masý (infitâh sýfatý) ve iki yanlarýnýn biraz yu-
mularak oval bir biçim almasýyla çýkarýlýr.
Bu sebeple çift dudaksýl bir sese sahip bu-
lunduðu gibi dudaklarýn kapanmayýp ha-
vanýn sýzmasýna imkân saðlamasýyla da
sýzýcý bir ses niteliði taþýr. Sâmîce’de vav
çift dudaksýl bir sýzýcýdýr. Ayný mahreçten
çýkan “m” ve “b”de ise dudaklar birbiri
üzerine kapanýr (intibak) ve hava sýzmasý
olmaz. Ýbn Sînâ’ya göre vav “fâ”nýn mah-
recinden çýkar, ancak “fâ”ya nisbetle daha
hafif bir hava basýncýna sahiptir ve daha
yumuþak (rihvet) bir ses özelliði taþýr (Me-
Åâricü’l-¼urûf, s. 20). Bu durumda “vâv”ýn
mahreç sahasý dudaklardan dil ucuna doð-
ru bir yayýlma gösterir. Uzatýcý ünlü (med
harfi) görevi yapan “vâv”ýn mahrecinin aðýz
boþluðu olduðu fikri genel kabul görmüþ-
se de Sîbeveyhi ile Ca‘berî bunun da ha-
rekeli “vâv”ýn mahrecinden çýktýðýný belir-
tir. Özellikle Kur’an kýraatinde önü üstün
olan sâkin vav yumuþak bir sesle telaffuz
edildiðinden “lîn harfi” adý verilir. Kendi-
sinden sonra sâkin bir harf gelince bu vav,
uzun-yumuþak bir sesle çýkarýldýðýndan
“lîn meddi” diye anýlýr; “����� ,lîn harfine ”א��
“�� ��� .ise lîn meddine örnek teþkil eder ”א���
Modern fonetikçiler “vâv”ýn telaffuzunda
dil kökünün art damaða yaklaþtýðýný, bu
sebeple onun dudaksýl-art damaksýl bir ses
olduðunu kabul eder (Ganim Kaddûrî el-
Hamed, s. 217). Günümüz Türkçe’sinde
vâv sesi, söyleniþi ön diþlerle de ilgili gö-
rülerek “yarým vokal çift dudaksýl, daraltý-
cý, ötümlü diþ dudaksýl ünsüz” biçiminde
tanýmlanmýþtýr.

Vav Arapça kelimelerin bünyesinde asýl
harf (vecd, cevz, adv), ayrýca ikinci, üçün-
cü, dördüncü ve beþinci zâit harf (kevþer,
cedvel, cürmûk, hayzebûn) þeklinde bu-
lunabilir. Bir kelimeyi daha üst bir kalýba
aktarma iþlevi gören ilhak “vâv”ý da zâit-
tir; “���” nin “ ����” þeklinde üçlü kalýptan
dörtlüye aktarýlmasý gibi. Üçüncü tekil þa-
hýs zamirinde “�” okunuþta var olan, bazan
da “�� ،�� ،� ” zamirlerinin sonuna eklene-
rek uzatma iþlevi gören “vav”lar da zâit-
tir: “�!� ،�!� ،�! ”��gibi. Kesre ve tenvin ka-
bul etmeyen (gayr-i munsarif) Ömer (�!") is-
miyle karýþmasýný önlemek için Amr (�!")
isminin sonuna ref‘ ve cer halinde zâit bir
vav eklenir. Nasb halinde ise -Ömer ismi
tenvin alamayacaðýndan- buna ihtiyaç du-
yulmaz. Yine ayný grafik yapýya sahip “#�$”
grubunu “%�&” harf-i cerrinden ayýrmak için
“'($ ،)($ ،#�$ ،��$” ve “*+�$”yi “*	�&”den
ayýrmak amacýyla eklenen vavlar (vâv-ý fâ-
rika) ziyade olup uzatma vazifesi görmez.
Hemzenin ötreli olduðunun göstergesi bi-
çiminde altýna destek öðesi olarak konu-

rýný da Muhammed Fehmî neþretmiþtir
(Mecmû£atü Resâßili Reþîdiddîn el-Va¹vâ¹,
I-II, Kahire 1315). H. Horst on mektubu
Almanca’ya tercüme etmiþ (ZDMG, CXVI
[1966], s. 23-43), Zemahþerî’ye yazdýðý mek-
tup da ayrýca neþredilmiþtir (Resâßilü’l-
büle³åß, nþr. Muhammed Kürd Ali, Ka-
hire 1954, s. 378-381). 4. Le¹âßifü’l-em¦âl
ve ¹arâßifü’l-ašvâl. Arapça 281 meselin
Farsça tercüme ve þerhi olup mukaddi-
meden sonra Fars alfabesine göre yirmi
sekiz bölüme (bab) ayrýlmýþ, mesellerin ilk
harfine göre alfabetik düzenlenmiþtir (nþr.
Seyyid Muhammed Bâkýr Sebzevârî, Tah-
ran 1358 hþ.; nþr. Habîbe Dâniþâmuz, Tah-
ran 1376 hþ.). 5. Ma¹lûbü külli ¹âlib min
kelâmi emîri’l-müßminîn £Alî b. Ebî ªâ-
lib (Terceme-yi Øad Kelime). Eserde Hz.
Ali’nin Câhiz tarafýndan derlenen 100 hik-
metli sözünün Farsça tercüme ve açýkla-
masý, ayrýca ikiþer beyit halinde manzum
çevirisi yer almaktadýr (Tebriz 1259, 1312;
Tahran 1304; nþr. Mîr Celâleddin Muhad-
dis Urmevî, Tahran 1348 hþ.; Lat. tercü-
mesiyle, nþr. Stickel, Jena 1834; Alm. ter-
cümesiyle nþr. M. H. L. Fleischer, Leipzig
1837; Ýng. tercümesiyle, nþr. Harley, Cal-
cutta 1927). Vatvât, Ne¦rü’l-leßâlî min
kelâmi emîri’l-müßminîn £Alî’de ise Hz.
Ali’nin özlü sözlerini açýklama ve yorum
yapmadan bir araya getirmiþtir. Hulefâ-yi
Râþidîn’den diðer üçünün 100 hikmetli sö-
zünü de ayrý ayrý derleyerek Farsça’ya çe-
virip þerhetmiþ, ikiþer beyit halinde man-
zum çevirilerini de yapmýþtýr. Bunlar Tu¼-
fetü’½-½adîš ile’½-½adîš min kelâmi
emîri’l-müßminîn Ebî Bekri’½-Øýddîš,
Fa½lü’l-Åi¹âb min kelâmi emîri’l-müß-
minîn £Ömer b. el-ƒa¹¹âb ve Ünsü’l-
lehfân min kelâmi emîri’l-müßminîn
£O¦mân b. £Affân adýný taþýmaktadýr. Vat-
vât, kendisinin Arapça hikmetli sözlerin-
den 100’er tanesini de øarâßibü’l-kilem
fî re³åßibi’l-¼ikem, øurerü’l-ašvâl ve
dürerü’l-em¦âl, el-Kilemü’n-nâ½i¼a
ve’l-¼ikemü’½-½âli¼a, Mefâtî¼u’l-¼ikem
ve me½âbî¼u’¾-¾ulem, Münyetü(Bu³-
yetü)’l-mütekellimîn ve ³unyetü’l-mü-
te£allimîn, £Uš†dü’l-leßâlî ve su£ûdü’l-
leyâlî, Cevâhirü’l-šalâßid ve zevâhirü’l-
ferâßid adýyla yedi risâlesinde toplamýþ-
týr. 6. Bedâyi£u’t-tar½î£ât ve revâyi£u’t-
tescî£ât (nþr. Muhsin Zâkir el-Hüseynî, el-
Ma£ârif, XX/1 [Tahran 1382/2003], s. 3-49).
Vatvât’ýn diðer bazý eserleri de þunlardýr;
Risâle-i £Arû² (Arap ve Fars þiirindeki as-
lî ve fer‘î yirmi dokuz bahir hakkýndadýr,
nþr. Ahmed Ateþ – Abdülvehhâb Tarzî, Fars-
ça Grameri içinde, Ýstanbul 1962, s. 252-
262), el-Fevâßidü’l-£alâßiyye, MuÅta½ar
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deðiþimi gibi fonetik bir olguya dayanýr:
“ ������ * ���	
� ،���� * ��
 ،��� * �
” gi-
bi (Sîbeveyhi, IV, 334). Ardarda gelen iki
“vâv”ýn telaffuzu aðýr olduðundan ilk “vâv”ýn
hemzeye, bazan “tâ” ya veya “dâl”a çev-
rilmesi câiz görülmüþtür: 
א��� /
 * ��
”
“��
�� / ����� / ��
�
� * ��
 
א��,� gibi (a.g.e.,
IV, 333).

Arap dilinde vav harfi lugavî ses dönü-
þümü planýnda hemze, b, t, h, p, d, z, r,
z, t, . (ayýn), g, l, n, h harfleriyle deðiþim
ve dönüþüm geçirerek birçok sesteþ ve an-
lamdaþ kelimenin doðmasýna imkân ver-
miþtir: , / v: ebb / vebb (saldýrmak); b / v:
bez’ / vez’ (küçümsemek); t / v: tücâh /
vücâh (karþý), c / v: cerâ / verâ (halk), r/v:
kafr / kafv (izlemek), l / v: lekz / vekz (vur-
mak), n / v: neþr / veþr (yarmak) ... gibi.

Eski Türkçe’de vav sesi yoktur. Ýlk defa
Uygur metinlerinde Arapça ve Farsça’dan
gelen kelimelerde ortaya çýkmýþtýr. Arap-
ça ve Farsça asýllý kelimelerdeki “vav”lar-
dan önce yer alan “i, e” ünlüleri “u, ö”ye
dönüþür: dîvâr / duvar, tevbe / tövbe, nev-
bet / növbet / nöbet, mevcud / mövcud
(Âzerîce) gibi. Çaðatayca’da “vav”dan ön-
ceki “o” “a”ya dönüþür: soðuk / sovuk /
savuk, koð- / kov- / kav- (kovmak) gibi.
Türkiye Türkçesi’nde “o, ö”yü izleyen “g,
ð”larýn “v”ye dönüþtüðü görülür: koðmak /
kovmak, oðmak / ovmak gibi. Anadolu
Türkçesi’nde v ^ f geliþmesi XVI. yüzyýl-
dan sonra ortaya çýkmýþtýr: uvak / ufak,
yuvka / yufka, övke / öfke gibi. Âzerî Türk-
çesi’nde n ^ v geliþmesi olmuþtur: elin /
elüv, dilin / dilüv gibi.

Arap dilinde edat olarak “vâv”ýn birçok
çeþidi ve bunlara baðlý farklý anlamlarý bu-
lunmaktadýr. 1. Atýf “vâv”ý. Çok kullanýl-
masý sebebiyle baðlaçlarýn esasýný teþkil
eder. Ayný i‘rab konumundaki iki öðeyi (ke-
lime veya cümle), Basra mektebine göre
öncelik-sonralýk þartý olmadan birbirine
baðlama ve i‘rab hükmünde ortak etme
vazifesi görür. Fiilin isme veya ismin fiile
atfedilmesi anlamca birbirine dönüþtürül-
mesi konumuna göre olur. “����	
 �� �� ���× ”
(��� �
) (el-Mülk 67/19) örneðinde görül-
düðü gibi (cümleler arasýnda “ve” baðla-
cýnýn getirilip getirilmemesindeki seman-
tik nüanslar için bk. FASIL; ÝSTÎNÂF: VASIL).
2. Veya (ev) anlamýnda vav. Atýf vavý bö-
lümleme, serbestlik veya muhayyerlik bil-
dirme konumundaysa “ev” anlamý bildirir.
“!� �
 "#$
 %&'( )�א�&* �( +-� .�/ �( ��0-1א�”
(Kadýnlardan beðendiklerinizle ikiþer veya üçer
ya da dörder olarak evlenebilirsiniz) (en-Nisâ
4/3) gibi. 3. “Bâ” harf-i cerri anlamýnda
vav. (2��3 ) “2��(
 +45�61�” (Sen malýný daha

iyi bilirsin) gibi. 4. Lâm-ý ta‘lîl anlamýnda
vav. ( �& ���	7 8 .�9-1#:�) “.�9-1;
 ��<1�&=���	” (Rab-
bimizin âyetlerini yalanlamamak için keþke bir
defa daha dünyaya gönderilsek!) gibi. 5. Mu-
zâri fiili nasbeden atýf “vâv”ý. Emir-nehiy,
soru, arz, temenni-tahzîr, dua, nefiy ve
þart gibi inþâî / talebî formdaki yapýlarýn
cevabýnda muzârinin baþýnda gelen vav.
Muzâri gizli bir “>� ��” ile nasbedilmiþ ola-
rak mukadder bir masdara atfedilir: �1�?”
“2(<@�
. Bu cümle “�&(Aא<@B
 C��	? 2&(�-��”
konumundadýr. Bazan ma‘tûf aleyh olan
masdar açýk (zâhir) olur: / �&�5�<��
 C)��5 D��
”
“E�FGא� D�� �(��BHI� (Çul giymem ve gözü-
mün aydýn olmasý / Parlak giysiler giymemden
daha hoþ gelir bana). 6. Söz baþý (istînâf / ibti-
dâ) “vâv”ý. Yanýndaki cümleyle ilgisi kesik
olan sözün baþýnda bulunur. 23*א� �@8�;”
א���4“ .<G�
 (Süt içmiþken balýk yeme) cümle-
sinde ki vav sözbaþý “vâv”ý kabul edilirse
süt içme eyleminin önüyle ilgisini keser.
Vav atýf (.� <G�) veya maiyyet (.� <G�) “vâv”ý
olsaydý nehiy iki eylemi de kapsamýþ ola-
caktý. 7. Hal “vâv”ý. Cümle olan halin baþý-
na gelir ve hali hal sahibine baðlama va-
zifesi görür. Vavlý hal terkibi temel cümle
ve hal cümlesi þeklinde çift haber konu-
munda bulunduðundan daha pekiþtirme-
li bir anlatým saðlar. Zülhâle dönen bir za-
mir içeren veya içermeyen isim cümlesi,
fiili baþýnda açýk veya gizli (J) bulunan
mâzi veya olumlu muzâri olan fiil cümle-
si formundaki hal cümlelerine “vâv”ýn gel-
mesi zorunludur: �1� >�34K� J
 �&1
LM� +�”
�N
 �45 )�O ،PK��/ D3Gא�
 2��?” “+-��B QR�S�
“D3Gא� 6K4/ J
 2��? ،20�	 (es-Saf 61/5)
örneklerinde görüldüðü gibi. 8. Yemin (ka-
sem) “vâv”ý. Yemin bildiren ve zamiri deðil
zâhir ismi cerreden harf-i cerdir. Birçok
âyette ardarda gelen bu tür “vav”lardan
sadece ilki yemin “vâv”ý olup diðerleri ona
atfedilmiþ sayýlýr. Her biri yemin “vâv”ý ol-
saydý kendileri için ayrý ayrý cevap takdir
edilmesi gerekirdi “��&�S��/
>�=	Tא�

א�=��”
(et-Tîn 95/1-2) gibi. 9. Vakit bildiren vav.
Anlamca hal “vâv”ýna yakýndýr: 61�
 ”א�35
“2=0� 6
�� U� ،V�0� (Saðlýklý olduðun za-
man çalýþ) gibi. 10. “Maa” anlamýndaki vav.
Mef‘ûl maah baþýndaki vav olup kendisin-
den önce cümle yahut “mâ” veya “keyfe”
soru edatlarý bulunur. a) Cümle: “<�W&א�
 �<S”
(Nehir boyu yürüdüm). b) Mâ: “ Q؟ J� �5
 2�� �(”
(Senin Abdullah’la ne alýp veremediðin var?). c)
Keyfe: “ $>	J؟ �( XPKY
 61� Z�@” (Bir tabak ti-
ritle nasýlsýn?) gibi. 11. Rubbe “vâv”ý. Ziya-
de harf olup kendisinden sonra gizli rub-
be (nice) harf-i cerriyle lafzan mecrur, ma-
hallen merfû (mübtedâ) olan nekre bir isim
gelir. Ýzleyen cümle bu mübtedânýn habe-
ri durumundadýr. Aslýnýn atýf “vâv”ý veya

lan vav da (vâv-ý hattýyye) zâittir: ،+@[אTO”
“+@[�*1 gibi. Vav acýma ve acýnma ünlemi
olan “nüdbe”nin sonuna acýnýn aðýrlýðýný,
uzunluðunu ve derinliðini bildiren bir harf
þeklinde gelebilir: “ 
J	? 
א” )vah Zeyyd( gibi.
Bu vav nidâyý pekiþtirmek üzere münâdâ-
nýn sonuna da gelir: “ 
J	? �	” gibi. ،�
”�א
“\
�/ gibi kelimelerde ötreli “vav”la bir-
leþen uzatan vav imlâda düþürülmekle bir-
likte bunun “\

�/ ،�

-þeklinde yazýl ”�א
masý daha uygun görülmüþtür.

Vav morfolojik yapý deðiþikliði çerçeve-
sinde söyleniþ hafifliði saðlamak gibi amaç-
larla hemze, elif, yâ ve “tâ”ya dönüþebilir.
Baþtaki “vâv”ýn hemzeye dönüþmesi câiz-
dir: “]�^B / ]�^
 ،C�1� / C�1
 ،_�O� / _�O
” gibi.
Eliften sonra gelen vav hemzeye dönüþür:
“�`� / R
� ،)�5� / 
�5�” gibi. Hemzenin “vâv”a
dönüþtürülmesi de bazý örneklerde câiz
görülmüþtür. “%aא
 / %a×� ،b��
 / b���” gibi.
Diþil hemzesi de ikil, çoðul ve nisbet halin-
de “vâv”a dönüþtürülür: ،>א
3Ic>א * ”3I>א(
“U
3I>א 3I>א
א�، gibi (Ýbn Cinnî, II, 573-
576). Soru hemzesiyle birleþen ikinci
hemze yine telaffuz hafifliði için “vâv”a dö-
nüþtürülebilir: “RT1
� / RT1��” (Sâd 38/8) gi-
bi. Bu konumda bazan önü fetha olan so-
ru hemzesi de “vâv”a dönüþtürülür: / +=&(��”
“+=&(�
 (el-Mülk 67/16) gibi. Önü kesre olan
vav “yâ”ya dönüþür: ،A�� / Aא�� )�Tא<، ”�)�?א< /
“UT�de * 
T�de gibi. Önü ötre olan yâ “vâv”a
dönüþür: “��(e / ���(e” gibi. Ýlki sâkin ola-
rak vav ile yâ birleþirse vav “yâ”ya dönüþür:
“6��(� / ���(� ،J� �S� / ���S� ” gibi. Fiil çekimlerin-
de 4, 5 ve 6. harf olarak bulunan “vav”lar
telaffuz hafifliði saðlamak için “ya”ya dönü-
þür: ،6	<=^א * 
<^ ،�&	?�f� ،6	?�d ،6	Td� * 
Td”
“6�5J=Sא * �5� gibi. Ýlk harfi vav olan fiil
“iftiâl” babýna aktarýlýnca vav “tâ”ya dönü-
þür: “�Yא� * �Y�
א * ��
” gibi. Þu örnek-
lerde “vâv”ýn “tâ”ya dönüþmesi, zayýf ses
olan “vâv”ýn daha güçlü bir ses olan tâ ile
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kýmýndan eklenir. Bu tür kelimelere dü-
zenli eril çoðulun mülhaklarý denir: “.ýþrûn,
selâsûn, ülûn, ehlûn, sinûn, aracûn, .ýzûn,
Kýnnesrûn” gibi. 17. Dolgu (iþbâ‘) “vâv”ý. Þiir-
de vezni denkleþtirmek için kelimenin bün-
yesine eklenen ziyade bir harftir: * �iEI�9”
“;�/�: * j/�: ،��iEI9 gibi. Bu vav ilk mýsra
sonu tef‘ilesi demek olan aruz ile ikinci
mýsra sonu tef‘ilesi olan darbýna gelirse ýt-
lâk (kafiye, sýla) “vâv”ý diye anýlýr. 18. Mü-
zekkerlik “ vâv”ý. Eril–tekil zamiri uzatan
vavdýr “�� * �”. 19. Hatýrlama (tezekkür /
tizkâr) “vâv”ý. Bir mahzufun olduðuna de-
lâlet etmek üzere duruþta ötreli harfi uza-
tan vavdýr. Üstünlü olsaydý uzatan öðe elif,
kesreli olsaydý yâ olacaktý “�@�,� * ��,�”
gibi. 20. Duruþ (vakýf) “vâv”ý. Cümle için-
de merfû i‘rabýný taþýyan nekre ismi konu
edinip soran “�@� ” kelimesine eklenir: )��”
“ AE�(��*��@��؟ / �=�� / 0�� gibi. Bu tür vav
duruþta nekreyi belirginleþtirme (iþbâ‘) iþ-
levi de görür: “�F�� * 0�� )��” gibi. 21. Ýn-
kâr “vâv”ý. Ýnkâr bildiren soru hemzesinin
dahil olduðu ismin sonuna duruþ (sekt)
“hâ”sýndan önce gelerek inkârý pekiþtirme
vazifesi görür: “ c؟��L$ * ��L \kE” (Zeyd ba-
þardý; Zeyd miii?) gibi. Kimi zaman “vâv”ýn
yerine elif yahut yâ da bu vazifeyi görür.
22. Çevirme (sarf) “vâv”ý. Dahil olduðu öðe-
nin önüne atfedilmesi anlamca doðru ol-
madýðý için onu önündeki kýsýmdan çekme /
çevirme iþlevi görür: “�F?@ #�I� lFe �" ��� (”
(Benzerini yapýp durduðun bir huyu baþkasýna
yasaklama) gibi. 23. “Ýz” “vâv”ý. Hal veya
ibtidâ konumundaki bazý “vav”lar zaman
zarfý vazifesi görür. “ �À!@ )�!Aא� *K	�$” ve
“��APE$ ��K! $ �/ WPd�� �B�@ WPd�� %Qh�” (Âl-i
Ýmrân 3/154) gibi.

Vav harfinin gerek þekli gerek sembo-
lik anlamý bakýmýndan Türk hat sanatýn-
da da önemli bir yeri vardýr. Anne rahmin-
deki çocuða ve secde halindeki insana ben-
zemesiyle sadakat ve tevazuu, ilk harfi ol-
duðu Cenab-ý Hakk’ýn vahdâniyet sýfatý ve
vâhid ismini simgelemesi, ayrýca ebced
hesabýna göre 6 sayýsýna karþýlýk olmasý
bakýmýndan imanýn altý esasýna iþaret et-
mesi sebebiyle hattatlar hem “âmentü”
yazýlý levhalarda bu harfi öne çýkarmýþlar
hem de sadece bu harften oluþan levha-
lar düzenlemiþlerdir. Ayrýca karþýlýklý iki vav
harfinin ebced hesabýyla Allah lafzýnýn kar-
þýlýðý olan 66’ya tekabül etmesi sebebiyle
de “müsennâ” denilen yazý çeþidinde çif-
te vav çokça kullanýlmýþ, bazý tarihî cami-
lerin duvarlarý tek veya çifte “vav”lý levha-
larla tezyin edilmiþtir (bk. MÜSENNÂ).
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– —
VAZ‘

(bk. MEVZÛ).
˜ ™

– —
VAZ‘

( jmא�� )

On kategoriden (mak†lât) biri olan,
cevherin konumunu

veya durumunu belirten
mevzû yerine kullanýlan

mantýk terimi
(bk. MAKŒLÂT; MEVZÛ).

˜ ™

– —
VAZ‘

( jmא�� )

Lafýzlarýn
belirli bir anlam karþýlýðýnda

ortaya konulmasýný
ve lafýz-anlam iliþkisini
konu edinen bilim dalý.˜ ™

Sözlükte “bir þeyi bir yere koymak” an-
lamýndaki vaz‘ýn terim anlamý “lafýzlarýn
bir mânaya karþýlýk belirlenmesi” þeklinde-
dir. Filolojik düzlemde vaz‘, lafýzlarýn bel-
li bir mânaya delâlet etmek üzere ortaya
konulmasý olduðundan bu bilim dalýnda
lafýz-anlam iliþkisi ve lafzýn anlama delâ-
let keyfiyeti önem kazanmýþtýr. Bir öðenin
bilgisinden ikinci öðenin bilgisine ulaþýldý-
ðý için delâlet meselesi bu baðlamda tar-
týþýlan temel konulardan birini teþkil et-
miþtir. Vaz‘ ilminin gayesi deðiþik bilim
dallarýnca ortaya konan lafýzlarý birbirin-
den ayýrmak, özellikle lafzýn hakiki ve me-
cazi kullanýmýný tesbit etmektir. Vaz‘ ilmin-

rubbe cer harfinin yerine geçen bir harf
olduðu belirtilir. “N	E$ ��� N	� M�F:” (Nice bir
belde ki hiçbir candaþý yok) gibi. 12. Lüsûk
“vâv”ý. Sýfat cümlesinin baþýna gelen zâit
bir harf olup sýfatýn mevsufa yapýþan / ya-
kýþan sabit ve kesin bir özellik taþýdýðýný
pekiþtirme iþlevi görür: I	� ��B �א �$ %A"”
“�B� �	e �  (Sizin için tamamen hayýrlý olan
bir þeyi nâhoþ görebilirsiniz) (el-Bakara 2/216)
ve, “��7F� ���@�> WT7
 ����,	
” (Onlar, “Ashâb-ý
kehf sekizincileri, onlardan biri konumundaki kö-
pekleri olan yedi kiþidir” diyecekler) (el-Kehf
18/22) örneklerinde görüldüðü gibi. Bazý
nahivciler bu âyetleri “nekreden hal gelir”
kuralýnýn kanýtý saymýþtýr; zira ayný âyetin
baþ tarafýndaki iki cümlede geçen benzer
ifadeler “vav”sýz olarak doðrudan sýfat biçi-
minde gelmiþtir. 13. Sekiz (semâniye) “vâv”ý.
Ýsim, sýfat, durum sayýmý veya sýralama-
larýnda sekizinci sýradakinin baþýna gelen
“vav”dýr. Araplar yedi sayýsýný tek ve çift
sayýlarý kendisinde toplayan tam sayý ka-
bul ettiklerinden sayým ve sýralamalarda
yedinci sýradaki ile söz tamamlanmýþ sayý-
lýr ve sekizinci sýradakinin baþýna söz baþý
“vâv”ý getirirler. “�� �א�� ٠٠٠��:�Tא� ��7d�Kא�”
(et-Tevbe 9/112); “ $:B��א ٠٠٠'��@V@ / '�!FA@”
(et-Tahrîm 66/5) gibi. 14. Ziyade (ikhâm)
“vâv”ý. Kûfe mektebi nahivcileriyle Ah-
feþ el-Evsat ve Ýbn Mâlik et-Tâî gibi ba-
zý Basra nahivcileri, bir kýsým âyetlerde
þart cümlesinin cevabý konumundaki cüm-
lelerin baþýnda yer alan “vav”larý ziyade
saymýþtýr: ��� Y�/ $:�א:�� GDK9 � `�� &Uא %KS”
“ ��KEZe (ez-Zümer 39/73); �	7kF� �F� �!F
$ �!F9”
“c���4�E (es-Sâffât 37/103-104); �: U �7א �!F9”
“ ��	S$ $�!�Tא٠٠٠ (Yûsuf 12/15) gibi. 15.
Müzekker çoðul zamiri olan vav. Fiillere
bitiþen merfû “vav”lardýr. “ א��Kא ،��7KB� ”��7Kא،
gibi. Ahfeþ el-Evsat ile Ebû Osman el-Mâ-
zinî bunlarý âkýl müzekker çoðul harfi say-
mýþtýr. Cümle baþýndaki fiilin tekil olmasý
genel kural konumunda bulunmakla bir-
likte Tay, Ezd-i Þenûe veya Belhâris lehçe-
sinde baþtaki fiil ikil ve çoðul da gelebil-
mektedir. Bu durumda fiillere bitiþen ikil
elifi, çoðul “vâv”ý ve “nûn”u zamir deðil ikil
ve çoðul alâmeti olan harfler olup asýl fâil-
ler bunlarý izleyen zâhir isimlerdir. Ancak
bunlarý fâil zamiri sayýp zâhir isimleri müb-
tedâsý gizli haber þeklinde deðerlendiren
i‘rab tarzý da vardýr: “���@ �	?� �1!��א  �"!�א �>”
(el-Mâide 5/71); “ Fo!�א ��Jא� .�kא�� א�
$”
(el-Enbiyâ 21/3); “p	gא��7א #E�F�$” gibi. 16.
Müzekker çoðul ve ref‘ alâmeti olan vav.
Akýl sahibi müzekker varlýklarýn isim ve sý-
fatlarýna merfû konumunda takýlan harf-
tir: “��!FA@ ،���L” gibi. Bu vav düzenli eril
çoðul (sâlim müzekker cemi‘) olma þartlarýný
taþýmayan bazý kelimelere sadece þekil ba-


